PC, MAC

Assistência técnica da Plantronics
Estamos aqui para responder às suas questões e ajudá-lo, 24 horas
por dia. Poderá obter resposta às perguntas mais frequentes,
esclarecer dúvidas por correio electrónico, receber assistência
através da Internet ou falar directamente com um representante do
Centro de Assistência Técnica.
Visite www.plantronics.com/support
Para obter mais informações sobre os auriculares da Série
GameCom ou sobre outros produtos da Plantronics, visite
www.plantronics.com
Plantronics Portugal 800 84 45 17
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Concebidos por jogadores para jogadores

XBOX360
XBOX360
XBOX360
XBOX360

A tecnologia de auriculares Dolby permite que os
utilizadores oiçam música, vejam filmes ou joguem
videojogos com os incríveis efeitos de surround de
uma banda sonora de 7,1 canais. Com a tecnologia
de auriculares Dolby, os utilizadores podem
desfrutar de um som surround sem incomodar
terceiros. Melhora o conforto de audição e reduz a
fadiga auditiva quando utilizado durante longos
períodos de tempo.

Auriculares para jogos avanCados
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PC

Sobre a cabeça
Sobre a cabeça
Na orelha
Sobre a cabeça
Estilo de utilização

Sobre a cabeça

Na orelha

Sobre a cabeça

PS3, Bluetooth
phones

Sobre a cabeça

Analógicos/USB
Analógicos
Analógicos
Sem fios/USB
USB
Analógicos
Tecnologia

N/A
Abertos/Fechados

Analógicos

Abertos
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Controlo do volume/
corte de som

Haste ajustável
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Microfone com
cancelamento de ruído
Haste de microfone
retráctil

Som Dolby® Surround
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Bluetooth 2.1
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auscultadores Dolby®
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Os microfones com cancelamento de ruído da
Plantronics reduzem o ruído de fundo e aumentam
a precisão dos sons transmitidos. São ideais para
os locais ruidosos.

P90

377

Microfones com cancelamento
de ruído

367

777 7.1

Auri culares AVAN CADOS,
TECN OLOG IA DE
AUSCULTADORES DOLBY
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Auriculares para
jogos de
W
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GameCom ® X40™

Gam eCom® 367™

Jogue, ouça música e veja filmes
com estes confortáveis auriculares
estéreo para a Xbox 360

Os auriculares fechados de construção robusta
oferecem uma absorvente experiência de som
com altifalantes estéreo de 40 mm

Haste de microfone retráctil
Almofadas confortáveis
Controlos nos auriculares
de fácil utilização
Design fechado
Som estéreo

As almofadas de design especial redistribuem
a pressão para o máximo conforto
Microfone com cancelamento de ruído através
de haste oculta
Design robusto adequado para utilização
militar e cabos extras fortes
Controlos de volume e corte de som do
microfone durante a utilização
Almofadas de ouvido não alergénicas

N EW

Ligações de 2,5 mm

Gam eCom ® X10™
Anime a sua experiência de jogo Xbox
com os GameCom X10 para a Xbox 360®
da Plantronics
Almofada de auricular macia e aro ajustável
para a cabeça
Hastes giratórias alargadas e rotativas para
utilizar em qualquer uma das orelhas
Microfone flexível com cancelamento
de ruído
Volume e corte de som durante a utilização
de fácil acesso
Almofadas de ouvido não alergénicas

Gam eCom ® 377™

®
GameCo m X9 5™

Tire o máximo partido da experiência
Xbox 360 com os GameCom X95
sem fios * da Plantronics

Os auriculares abertos de construção robusta
e som potente permitem ouvir todos os efeitos
no jogo mantendo o contacto com o exterior

Fácil configuração com a Xbox 360
ação
Controlos nos auriculares de fácil utiliz
Design fechado
Som estéreo rico com altifalantes
confortáveis de 40 mm
Haste de microfone retráctil
Design moderno e elegante
Controlos de voz e áudio separados
Aro confortável e ajustável

As almofadas de design especial redistribuem
a pressão para o máximo conforto
Microfone com cancelamento de ruído
através de haste oculta
Design robusto adequado para utilização
militar e cabos extras fortes
Controlos de volume e corte de som do
microfone durante a utilização
Almofadas de ouvido não alergénicas
Ligações de 2,5 mm

* Áudio de jogo sem fios.

GameCom ® X30™
Leve a Xbox à potência máxima com os
auriculares GameCom X30 para a Xbox 360
Encaixe confortável e leve na orelha para
utilização em qualquer uma das orelhas
Microfone flexível com cancelamento de ruído
Volume e corte de som durante a
utilização de fácil acesso

GameCom ® 777™

7.1
Os auriculares de som surround abertos
com tecnologia de auscultadores Dolby 7.1
proporcionam uma experiência de áudio
multicanal virtual

Gam eCom ® P90™
Experimente a liberdade sem fios
nos chats de jogos para Playstation®3.
Tecnologia QuickPair™ para um
emparelhamento rápido com a PS3™
Botão de corte de som fácil de encontrar
Interruptor para ligar/desligar que
permite poupar bateria
Botões de volume fáceis de alcançar
Compatível com PS3 e com a maioria dos
telemóveis com Bluetooth
8
Utilização segura e confortável
para longos períodos de jogo
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Haste de microfone oculta
Almofadas de 40 mm concebidas para o
máximo conforto
Microfone com cancelamento de ruído
Design robusto adequado para utilização militar
e cabos extras fortes
Controlos de volume e corte de som do
microfone durante a utilização
Almofadas de ouvido não alergénicas
Ligações analógicas e USB

