


Najważniejsze cechy

REGULOWANY MIKROFON REGULOWANE DOPASOWANIE

POTĘŻNE PRZETWORNIKI 50MM

PRZEPŁYWAJĄCY CYKL RGB

DŁUGOŚĆ KABLA: 220 CM

POZŁACANE STYKI USB

W przypadku RUSH ER30 zarzuciliśmy wszystkie niepotrzebne dodatki za burtę i połączyliśmy tylko to, czego gracze 
pragną naprawdę w nowoczesnym zestawie słuchawkowym: bogaty dźwięk z czystą transmisją głosu, regulowane 
dopasowanie zapewniające komfort podczas długich sesji grania oraz nowoczesna gra o ostrych krawędziach, która 
zawiera wielokolorowe podświetlenie. Cały pakiet jest wyposażony w łatwość obsługi, intuicyjne sterowanie i dodat-
kową parę tekstylnych nauszników. 



Oświetlenie z efektem wielokolorowym
Oprócz nowoczesnego designu w klasycznym stylu RUSH i po raz pierwszy w tej serii, RUSH ER30 został wyposażony 
w oświetlenie. Obraca się logo wokół nauszników i wokół niego, zapewniając płynne spektrum tęczy i wyróżniającą 
się atrakcję.



Szczególnie zrównoważony 
dźwięk w grach
50-milimetrowe sterowniki, które są wbu-
dowane w RUSH ER30, są szczególnie 
wyważone pod kątem intensywnego 
zanurzenia w grach. Generują one potęż-
ny dźwięk, w którym brzmienia basowe są 
niemal fizycznie odczuwalne.

Czysta transmisja głosu
RUSH ER30 nie zawiedzie Cię, jeśli chodzi o komunikację 
w zespole. Elastycznie regulowany mikrofon jest zawsze 
gotowy do wyraźnej transmisji głosu.



Długotrwały komfort

RUSH ER30 zapewnia komfort za pomocą 
pałąkowi z regulowanym dopasowaniem i 
nausznikom wykonanym z miękkiej skóry 
ekologicznej. Do intensywnych sesji 
grania w cieplejszych porach roku doda-
liśmy także parę oddychających nausz-
ników z materiału. Poduszki zestawu 
słuchawkowego można łatwo zdjąć i 
wymienić.

Łatwe w użyciu
Dzięki połączeniu USB RUSH ER30 jest po 
prostu „plug & play”. Jest to jeszcze 
wygodniejsze poprzez wyjątkowo długi 
kabel o długości 220 centymetrów. 
Ponadto głośność i wyciszenie mikrofonu 
są umieszczone na lewym nauszniku i 
można je łatwo i intuicyjnie ustawić w 
celu regulacji. 



Specyfikacja

Ogólne:
 Typ: Słuchawki Stereo
 Konstrukcja: Nauszne
 Kabel podłączeniowy: USB
 Podświetlenie: RGB
 Waga bez kabla: 320 g 

Specyfikacja słuchawek
 Średnica membran: 50 mm
 Impedancja: 32 Ω
 Pasmo Przenoszenia: 20 Hz - 20.000 Hz
 Czułość: 109 dB ± 3 dB
 Maks. moc: 30 mW
 Regulacja głośności

Specyfikacja mikrofonu
 Typ mikrofonu: Wielokierunkowy
 Impedancja: 2,2 kΩ
 Pasmo Przenoszenia: 100 Hz - 10.000 Hz
 Czułość: -42 dB ± 3 dB
 Regulowany mikrofon
 Wyciszenie mikrofonu

Kable i podłączenia
 Całkowita długość kabla USB: 220 cm
 Pozłacane styki

Kompatybilność
 PC/Laptopy, PlayStation 4

Opakowanie zawiera:
 RUSH ER30
 Materiałowe nauszniki
 Instrukcję

www.sharkoon.com


