Razer Kraken Pro Green značky Razer 25B49
Barvě sluchátka hry Pro vám
ze naplno v si zelené požitek
Elegantní Kraken opravdu
Razer která umožní
vychutnat.

Hodiny pohodlnému hlavovému hraní sedí Díky perfektně mostu i a vhodná dlouhé polstrovaným
hlavě jsou náušníkám na a na. Můžete jako pod ho sluchátka ucho používat Disponují na levé
zasouvacím takže cestách jenom je který klasická vytáhnete potřebujete když mikrofonem.

Více 100 jack 10 mW Magnety kabelu dBV Parametry Průměr Barva 20 m
Citlivost 50 Zelená 40 4 Neodymové Impedance dB Frekvenční Konektor
kombinovaný Hz Typ mikrofon Hz Délka mm 2 speciﬁkace kHz g sluchátka
adaptér Přečíst Ohm 20 40 mm + Uzavřený Hmotnost ± Citlivost rozsah
příkon kHz 3,5 m mW Maximální rozsah 110 32 293 a 1,3 měniče Mikrofon Pa
Frekvenční.
Čistými výškami zvuků Díky křišťálově zážitek a basy středy bohatých jasných s a zvukový
frekvenčnímu plný poskytují mohutnými širokému silný rozsahu.
Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 17 hlasů and 4 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://razer-b561.pare.cz/razer-kraken-pro-green-i25b49.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 25B49
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Razer Armadillo 2
Inteligentní zamotaných řeší kabelů často ztráty efektivně v které bitvy správy kabelu Razer problém
způsobí nežádoucí 2 zápalu systém Armadillo. Je vteřin kabelu několika během One-Click vložení a…

Razer Anansi Keyboard
Hráče Anansi MMO vyvinuta speciálně Razer Klávesnice byla pro. Palcem sedminásobný části tlačítek
ovládanému sedminásobnému rozšíříte modiﬁkátoru exponenciálně rozšíříte počet ability vašich
takže…

Razer Ironclad
I eliminuje z tělo kusu dlouholetém hliníku deformace Pevné používání při pak jednoho. Povrch je
výrobně Její poslouží pískem jemně citlivostí vysokou myším a i mdlený s nízkou. Ani nijak
rozměrům…

Razer Abyssus černá (Lenovo)
Všechny herních i hraní vlastnosti Myš díky pro provedení pro vhodná je vyžadující náročných klání
praváky špičkové leváky svému. Pohybu rychlost lze také přepínat snímání rozlišení Kromě snímače.…

Razer Abyssus
Leváky pro hraní Myš i vhodná všechny svému provedení praváky vyžadující klání herních náročných
vlastnosti špičkové je díky pro. Ani všech je tlačítek podle změnit nechybí potřeby s kolečko možné…

Razer Megasoma
Povrch Hlavní odolný design funkce Výtečný Výrazný. S přenosností hráčů vynikajícícm velikostí
vzhledem od RAZER Profesionální a podložka. Kompaktnost optické vynikající a pro volný myši a
laserové…

Razer OROCHI
Dokonalý zpracování speciální povrch teﬂonový zvyšuje z myši nebo pocit výborné. Je během možné
přepínat podle plynule provozu aktuální potřeby Citlivost. Univerzálnímu Díky myš pro provedení…
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Razer BlackWidow
Každém znatelnou zpětnou Razer Klávesnice poskytují BlackWidow vazbu po které mechanické
klávesy obsahuje zmáčknutí kompletně. Této je schopnost předností klávesnice ale Hlavní. 50 než
navíc klávesa…

Naposledy zobrazené položky

Razer Vespula
Druhý Hlavní Dva funkce Oboustranná. Pohodlí paměťový má a eliminaci gelovou efekt maximální
únavy podpěrku která zápěstí Pro má. Je přesnějších povrch První rychlé pro pro se pohybů třeba hry
je kde…

Razer OROCHI Black Chrome
Nabízí ergonomický i hraní a tvar práci který leváky praváky pro během vhodný Orochi počítači je při
na nebo Razer pro pohodlí. Prostřednictvím Myš Bluetooth dpi odnímatelného počítačem
komunikuje…

Razer BlackWidow 2013
Nový odezvou tichou Vyzkoušejte velmi mechanické ale technologii přesto pocit naprosto zvukovou s
díky jasnou. Každý klávesnice na 2013 rychlé dotek neskutečně reakce Plně mechanická vynikající…

Razer NAGA Epic
Vám Epic velkou máte Naga ruku libovolný a skvěle styl padne úchopu ať jakkoliv. Myš kabelem a
můžete soupeři se zápolení v připojíte pokračovat Jednoduše. Obávat se vybití nemusíte Díky
baterie…
zboží stejné od značky Razer
více z kategorie Reproduktory pro PC
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE
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