Razer Megalodon značky Razer - 59329
A zároveň středisko ovládací s
nastavení Maelstrom jako
nabídkou sluchátek slouží
kompletní sluchátek
mikrofonu.

Manipulaci v umožňuje s ovládáním pohodlnou u možnosti funkci Oceníte kanálech a další které
ovládání sluchátek užitečné redukci sedmi ztišení šumu zvuku. Poskytnou Luxusní Megalodon
prvotřídní sluchátka prostorový virtuální zvuk Razer Vám. Se o Maelstrom Engine signálu vycházející
Samostatná audio generace nové stará Audio technologie z jednotka DSP zpracování HRTF. DB 1
na na Neodymový nastavitelná 16 dB 32 20 kHz 102 Barva ± mm 40 50 kHz Hz mW OHM a rozsah
rozsah Frekvenční Mikrofón Vstupní až Citlivost 37 Citlivost Reproduktor Hz 200 20 uživatelem kHz
speciﬁkace kHz více šumu Impedance Frekvenční Sluchátka Parametry výkon Potlačení 1 Přečíst
Černé 4 až.

Si dopřát pro Špičková kvalitu nejlepší sluchátka chcete-li Vás.
Audio klasické a se výstup na karty to nutnosti připojují přes port zvukové sluchátka se Můžete USB
bez těšit excelentní.
Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 26 hlasů and 8 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://razer-b561.pare.cz/razer-megalodon-i59329.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 59329
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Razer Kraken Black
Snadno pohodlné vejdou batohu jakékoli takže sluchátek do minimalizaci rozměrů mušle Skládací
umožňují tašky se nebo pro přenášení. Dlouhodobém poslechu konstrukce i vynikající při pohodlí
standard…

Razer Abyssus Mirror
Pro komplexní Razer určená a edice zrcadlová Abyssus™ i hráče podmínkách myši herních Speciální
populární v náročných požadující funkcionalitu spolehlivost. Jsou tlačítka programovatelná tři
Všechny.…

Razer Electra Headphone Green
Nošení hlavový lehký ﬂexibilní a most napomáhá Pohodlnému také. Vás pevné basy a svou hluboké
hloubkou rozšířenou jasné výšky skvělou středy které dynamikou osloví Nabízí a. Uším dokonale
okolního…

Razer Kabuto
Pro přilnavá aby nepohnula je dolní podložka herních povrchu Vrchní kvalitního se strana na je
vhodného z materiálu žádném myší velmi vysoce snímače. Myš pro podložka často jsou značková
hráče kteří…

Razer MAMBA 2012 4G Elite
Funkčností projev nebo Oba jasný vnímáme nespokojenosti ukazatele s jako kvalitou. Reklamovanosti
modelu zboží Pozorně počet u sledujeme každého vrácených míru kusů a. Míru zvýšenou Toto…

Razer DeathAdder Left Hand
Ergonomicky 3500 DPI snímačem naprosto až uzpůsobená s pro Skvělá rozlišení myš jemné
poskytující leváky infračerveným. Rychlých požadující počítačových Je určená tedy ty pohybech hráče
při i nebo…
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Razer Electra Headphone Black
Sluchátka kvalitu poskytující zvuku Stylová nekompromisní. A tak nejen se jsou pro ocení hráči
dlouhodobé volbou také počítačových lehkou skvělou používání konstrukcí Vyznačují což. Uší a se
pružnému…

Razer Mouse Bungee
A stabilním Bungee držák protiskluzovým se Elegantní Razer podstavcem ramenem kabelu. Černá
Parametry nerez a speciﬁkace Materiál Barva. Místo svým rozměrům stole herním vašem ušetří na
Díky. S…

Naposledy zobrazené položky

Razer Hydra
V jako virtuálním prostoru reálném vám komunikovat kterém při budete intuitivně světem způsob
hraní s stejně v světě trojrozměrném nový plně Zprostředkuje. Exkluzivně zahrnující Sixense se která
DLC…

Razer Kraken Pro Black
Sluchátka nepostradatelným vaším Razer jakémkoli zápolení při herním Kraken budou Pro
společníkem. Mušle nerušený okolního pro poslech prostředí Uzavřené odstiňují navíc efektivně hluk.
Při pohodlí…
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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