GameCom P80
Productinformatie

Gamen zonder barrières
Upgraden naar draadloos. Met de draadloze Plantronics GameCom P80
stereoheadset kunt tot 10 uur genieten van entertainment op
uw Playstation 4.
®

KENMERKEN
• Met de digitale draadloze technologie zonder vertragingen kunt u vrij rondlopen tot
maximaal 12 meter afstand van de USB-ontvanger zonder dat u door een wirwar van
onhandige draden wordt afgeleid en gehinderd.
• Kenmerkend audiogeluid van Plantronics, via 40mm-stereoluidsprekers, ideaal voor
games, films en chat.
• De headset is lichtgewicht en toch duurzaam, en waar nodig voorzien van bekleding
om vermoeidheid tegen te gaan.
• De flexibele noise-cancelling microfoon reduceert achtergrondgeluid, zodat u
makkelijk te verstaan bent. Als de verlengde microfoon omhoog wordt gedraaid, kan
de mute-functie snel worden ingeschakeld.
• Via de handige controls op het oor kunt u het volume aanpassen en met slechts één druk
op de knop kunt u muziek afspelen, pauzeren, en een volgend of vorig nummer kiezen.
• Snel opladen voor maximaal 8 uur gebruik of volledig opladen om uw afspeeltijd tot
10 uur te verlengen.
DRAADLOZE USB-ONTVANGER

SPECIFICATIES
Draadloze reeks

Tot maximaal 12 m van de draadloze USB-ontvanger

Controls op het oor

Volume, afspelen/pauzeren en wisselen

Speakerdriverafmeting

40 mm

Speakerfrequentierespons

20 Hz – 20 kHz

Microfoonfrequentierespons 100 Hz – 10 kHz
Oplaadtijd via de
USB-kabel:

4 uur opladen = maximaal 10 uur gebruik
(volledig opgeladen)
2 uur opladen = maximaal 8 uur gebruik
(voor de helft opgeladen)
1 uur opladen = maximaal 2 uur gebruik
(voor een kwart opgeladen)

Compatibel met
Service en ondersteuning

Windows®, Mac en PlayStation 4
Garantie van 2 jaar

PLANTRONICS TECHNICAL ASSISTANCE
plantronics.com/support
Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, Nederland.
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) of 800 24870 (LUX)
Ga naar onze website op plantronics.com/gaming voor meer informatie over de
GameCom P80 of andere GameCom-producten
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