
RUSH ER40
Gamingowy zestaw słuchawkowy Rush ER40 zachwyca zarówno akus-
tycznie, jak i wyglądem: 50-milimetrowy przetwornik i oprogramowanie z 
10-pasmowym equalizerem zawsze zapewnią ekscytujące wrażenia słu-
chowe. Wizualnie zestaw zachwyca podświetleniem 3D-RGB na nausz-
nikach. Regulowany pałąk i ruchome muszle słuchawkowe zapewniają 
wygodę noszenia. 

Cechy

ZBALANSOWANY DŹWIĘK
RUSH ER40 jest wyposażony w 50-milimetrowy przetwornik zapewnia-
jący zrównoważony dźwięk. Wbudowany kontroler umożliwia regulację 
głośności i wyciszenie mikrofonu. Oprogramowanie może być używane 
do aktywacji wirtualnego dźwięku 7.1 i dostrajania dźwięku za pomocą 
10-pasmowego equalizera.      

UDERZAJĄCE ZESTAWIENIE KOLORÓW
Za pomocą wbudowanego kontrolera można jednym naciśnięciem pr-
zycisku aktywować i dezaktywować imponujące oświetlenie 3D-RGB z 
przestrzennym efektem głębi. Oświetlenie jest wyświetlane w dwóch wa-
riantach: jako dynamiczny promienisty efekt lub jako stały blask.   

PO PROSTU WYGODNE
Za pomocą wbudowanego kontrolera głośność można w prosty sposób 
regulować, a mikrofon da się wyciszyć. Regulowany pałąk i ruchome 
muszle słuchawkowe zapewniają wygodne dopasowanie, a pokryte  
materiałem nauszniki pozwalają zachować chłodną głowę nawet po  
wielu godzinach noszenia.    

CZYSTA TRANSMISJA GŁOSU
Wyraźną transmisję głosu z mikrofonu uzupełnia dołączony filtr pop, który 
skutecznie odfiltrowuje dźwięki zwarte z mowy.    

WYTRZYMAŁY KABEL
Kabel wykonany jest z elastycznego TPE, który nie zwija się i nie plącze 
tak łatwo, a także jest lepiej chroniony przed zerwaniem kabla. Kabel ma 
długość 240 cm i posiada złącze USB.  

Specyfikacja
Nazwa produktu RUSH ER40
Typ Słuchawki Stereo
Konstrukcja Nauszne
Podłączenie USB
Tryb Surround 

Pilot na kablu 

Podświetlenie 

Waga bez kabla 295 g 

Specyfikacja słuchawek
Średnica membran 50 mm
Impedancja 24 Ω ± 15 %
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 000 Hz
Czułość 95 dB ± 3 dB
Maks. moc 15 mW
Regulacja głośności Przez pilota na kablu

Specyfikacja mikrofonu
Typ mikrofonu Wielokierunkowy
Impedancja 2,2 kΩ
Pasmo przenoszenia 100 Hz - 10 000 Hz
Czułość -42 dB ± 3 dB
Odłączalny mikrofon 

Regulowany mikrofon 

Wyciszenie mikrofonu Przez pilota na kablu

Kable i podłączenia
Całkowita długość kabla USB 240 cm
Pozłacane styki 

Opakowanie zawiera
RUSH ER40, Instrukcja

Kod kreskowy
RUSH ER40 4044951034208

Kompatybilność
PC/Laptopy 

PlayStation 5 

PlayStation 4 

PlayStation 3 

Software Properties
Equalizer 10-pasmowy
Tryb Surround Wirtualny 7.1
Efekty surround 3
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