Plantronics® GameCom® 777
7.1 Surround Sound-headset voor computergames met Dolby -hoofdtelefoontechnologie
®

Deze open headset voor computergames met Dolby-hoofdtelefoontechnologie
geeft u een ongekende audiovoorsprong. De headset is eenvoudig via de Dolby
USB-geluidskaart aan te sluiten op uw pc of Mac voor een virtuele 7.1-ervaring.
Indien nodig kunt u ook gebruik maken van de analoge verbinding.
Door het lichtgewicht frame en de speciaal ontworpen oordoppen die de druk
beter verdelen blijft het dragen ook tijdens lange gamesessies en films uiterst
comfortabel. De noise-cancelling microfoon bergt u eenvoudig op in de
hoofdbeugel wanneer u deze niet gebruikt, zodat u vrijer kunt bewegen
wanneer u computergames speelt, muziek luistert of een dvd kijkt.
Geniet nu optimaal van games, films en muziek zoals de maker voor ogen had,
dankzij virtueel 7.1 Dolby Surround-geluid.
• D
 olby-hoofdtelefoontechnologie levert een virtuele 7-kanaals
audio-ervaring
• De Dolby USB-geluidskaart is vereist voor de 7.1-kanaals ervaring
• Dankzij het open ontwerp hoort u perfect het geluid van de game maar
bent u toch niet volledig afgesloten voor uw omgeving
• De verborgen microfoonspreekbuis blijft verborgen tot u deze
gaat gebruiken
• Speciaal ontworpen oordoppen verdelen de druk voor een
maximaal draagcomfort
• Audio is eenvoudig aan te passen dankzij de volumeregeling met
mute-functie in het snoer
• De noise-cancelling microfoon zorgt voor heldere communicatie
• Stevige behuizing naar militaire norm en extra sterke kabels

Technische specificaties

Technische ondersteuning Plantronics

Technologie

Dolby Pro Logic IIx

Draagmogelijkheid

Over het hoofd

Verbinding

Analoog + USB

Kabellengte

2 meter

Materiaal oorkussen

Antiallergische, comfortabele stof

Noise-cancelling microfoon

Ja

Microfoonspreekbuis

Draait en buigt

Mute-functie van de microfoon

Fast Mic Mute

Volumeregeling

In het snoer

Afmeting speakerdriver

40 mm diameter

Speakerfrequentierespons

20 Hz – 20 kHz

Microfoonfrequentierespons

100 Hz – 10 kHz

®

®

U kunt 24 uur per dag bij ons terecht voor al uw vragen. U kunt
lezen wat de antwoorden zijn op veelgestelde vragen, een
vraag stellen via e-mail, service ontvangen via internet of direct
spreken met een medewerker van het Technical Assistance
Centre. Bezoek ons op www.plantronics.com/support
Voor meer informatie over de headsets uit de GameCom-serie
of andere producten van Plantronics kunt u terecht op
www.plantronics.com
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