
RUSH ER40
De RUSH ER40 gamingheadset maakt zowel akoestisch als visueel indruk: 
de 50 mm drivers en de software met een 10-bands equalizer zorgen altijd 
voor een geweldige luisterervaring. Visueel maakt de headset indruk met 
zijn 3D-RGB-verlichting in de oorschelpen. Door de instelbare hoofdband 
en de beweegbare oorschelpen kan hij comfortabel worden gedragen. 

Eigenschappen

GEBALANCEERD GELUID
De RUSH ER40 is uitgerust met 50 mm drivers voor een gebalanceerd  
geluid. Met de inline controller kun je het volume regelen en de 
microfoon dempen. De software kan worden gebruikt om het virtuele 
7.1-geluid te dempen en de audio af te stellen met de 10-bands equalizer.      

INDRUKWEKKENDE KLEUREN
Via the inline controller kan de indrukwekkende 3D-RGB-verlichting met 
ruimtelijk effect met een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. 
De verlichting wordt in twee variaties weergegeven: als een dynamisch 
radiaal effect of een permanente gloed zonder beweging.   

GEWOON COMFORTABEL
Met de inline controller kan het volume makkelijk worden aangepast en 
kan de microfoon worden gedempt. Door de instelbare hoofdband en 
de beweegbare oorschelpen zit kan hij comfortabel worden gedragen. 
Dankzij de met stof bedekte oorkussens kun je je hoofd koel houden, 
zelfs na uren dragen.    

HELDERE STEMOVERDRACHT
De heldere stemoverdracht van de microfoon wordt ondersteund door 
de meegeleverde plopkap, die efficiënt plofklanken uit de spraak filtert.    

DUURZAME KABEL
De kabel is gemaakt van flexibele TPE, waardoor deze niet zo makkelijk 
oprolt en in de knoop raakt en ook beter beschermd is tegen kabelbreu-
ken. De kabel is 240 cm lang en heeft een USB-aansluiting.  

Specificaties
Productnaam RUSH ER40
Type Stereo headset
Design Over-Ear
Aansluiting USB
Surround-modus 

Bediening in snoer 

Verlichting 

Gewicht zonder kabel 295 g 

Koptelefoon specificaties
Luidspreker diameter 50 mm
Impedantie 24 Ω ± 15 %
Frequentiebereik 20 Hz - 20.000 Hz
Gevoeligheid 95 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
Totale kabellengte USB 240 cm
Vergulde connectoren 

Inhoud verpakking
RUSH ER40, Handleiding

EAN-code
RUSH ER40 4044951034208

Compatibiliteit
PC's/notebooks 

PlayStation 5 

PlayStation 4 

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