
B2
Met de B2 introduceert Sharkoon een headset met 50 mm drivers 
voor hoge-resolutie geluid. Naast drie equalizermodi heeft de inline  
controller van de headset ook een geluidskaart met een maximum  
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz en een bitdiepte van 24 bits. Daarnaast is  
een 10-bands equalizer beschikbaar via de software. De met  
luchtdoorlatende stof bedekte oorkussens van de B2 staan garant voor 
uren comfort.

Eigenschappen
BEVREDIGEND GELUID
De geluidskaart van de inline controller heeft een bemonsteringsfrequentie 
van 96 kHz en een bitdiepte van 24 bits. De geoptimaliseerde 50 mm driver 
biedt altijd het best mogelijke geluid. Bij elkaar bieden ze een gebalanceerd 
geluid bij zowel het gamen als het luisteren naar muziek.  

COMFORTABEL TE DRAGEN
De oorkussens zijn uren comfortabel te dragen dankzij hun zachte stoffen  
oppervlak. Daarnaast passen de beweegbare oorschelpen zich op ideale  
wijze aan de vorm van het hoofd aan. De hoofdband, die is bekleed met  
synthetisch leer, kan ook in lengte worden aangepast aan de grootte van het 
hoofd. De B2 kan daardoor zonder problemen urenlang worden gedragen.   

MODULAIRE MICROFOON
De microfoon van de B2 wordt geleverd met een plopkap die plofklanken fil-
tert voor heldere spraakoverdracht. De microfoon kan ook makkelijk worden 
verwijderd als deze niet nodig is.  Tijdens reizen kan de headset makkelijk 
worden gebruikt om gewoon naar muziek te luisteren.  

EXTRA FUNCTIES MET SOFTWARE
Door de downloadbare software te gebruiken kun je met de 10-bands  
equalizer nog meer wijzigingen aanbrengen aan de audio-ervaring. Het  
virtuele 7.1-geluid kan ook naar wens worden ingesteld met de software. 

DUURZAAM EN MULTIFUNCTIONEEL
Met de inline controller kan de gebruiker intuïtief schakelen tussen drie  
verschillende equalizermodi. Daarnaast zijn ook functies zoals  
volumeregeling en het dempen van de microfoon beschikbaar. De kabel van 
de headset is 110 cm lang en heeft een 3,5 mm TRRS-aansluiting. De kabel van 
de inline controller is 140 cm lang en heeft een USB-aansluiting. Er is ook een 
kabel met 3,5 mm stereostekkers voor audio en microfoon, met een lengte van 
20 cm. Alle kabels zijn gemaakt van flexibele TPE.   

Specificaties
Productnaam B2
Type Stereo headset
Design Over-Ear
Aansluiting USB, TRRS / stereostekker
Chip CM6533X1
Bediening in snoer 

Gewicht zonder kabel 291 g

Koptelefoon specificaties
Luidspreker diameter 50 mm
Impedantie 32 Ω ± 15 %
Frequentiebereik 20 Hz - 20.000 Hz
Gevoeligheid 98 dB ± 3 dB
Max. vermogen 15 mW
Volumeregeling Via inline controller

Microfoon specificaties
Oppikpatroon Omnidirectioneel
Impedantie 2,2 kΩ
Frequentiebereik 100 Hz - 10.000 Hz
Gevoeligheid -42 dB ± 3 dB
Afneembare microfoon 

Buigbare microfoon 

Mute-functie microfoon Via inline controller

Kabel en aansluitingen
Modulaire kabel 

Totale kabellengte  
1x 3,5mm-stereostekker (TRRS)

 
110 cm

Totale kabellengte  
2x 3,5mm-stereostekkers

 
140 cm

Totale kabellengte USB 250 cm
Vergulde connectoren 

TRRS-pinverdeling CTIA

Inhoud verpakking
B2, Handleiding

EAN-code
B2 4044951034192

Compatibiliteit
PC's/notebooks 

Tablets/Smartphones/ 
MP3-spelers/Notebooks (TRRS)

 


PlayStation 5 

PlayStation 4 
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Eigenschappen software
Equalizer 10-bands
Surround-modus* Virtueel 7.1 geluid 
Surroundeffecten 3

*Alleen met geïnstalleerde software via Windows
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