
RUSH ER40
O headset para jogos RUSH ER40 impressiona tanto acústica quanto vi-
sualmente: o driver de 50 mm e o software com um equalizador de 10 
bandas sempre garantirão uma experiência de audição emocionante. 
Visualmente, o fone de ouvido imprime com sua iluminação 3D-RGB nos 
fones de ouvido. A faixa de cabeça ajustável e os protetores de ouvido 
móveis proporcionam um uso confortável.

Características

SOM EQUILIBRADO
O RUSH ER40 está equipado com um driver de 50 mm para um som equi-
librado. O controlador embutido permite que o volume seja regulado e o 
microfone seja silenciado. O software pode ser usado para ativar o som 
virtual 7.1 e fazer o ajuste fino do áudio com o equalizador de 10 bandas.    

IMPRESSIONANTE CONJUNTO DE CORES
Através do controlador in-line, uma iluminação 3D-RGB impressionante 
com um efeito de profundidade espacial pode ser ativada e desativada 
com o apertar de um botão. A iluminação é exibida em duas variações: 
como um efeito radial dinâmico ou como um brilho permanente sem 
movimento.  

SIMPLESMENTE CONFORTÁVEL
Usando o controlador embutido, o volume é facilmente ajustado e o 
microfone pode ser silenciado. A faixa de cabeça ajustável e os prote-
tores de ouvido móveis garantem um ajuste confortável, enquanto as 
almofadas de ouvido revestidas de tecido permitem que você mantenha 
a cabeça fria, mesmo depois de horas de uso.  

TRANSMISSÃO DE VOZ CLARA
A transmissão de voz clara do microfone é complementada por um filtro 
pop incluído, que filtra com eficiência as plosivas da fala. 

CABO RESISTENTE
O cabo é feito de TPE flexível, que não se enrola e se enreda tão facil-
mente e também é mais protegido contra rompimentos de cabos. O cabo 
tem 240 cm de comprimento e um conector USB.

Especificações
Nome do produto RUSH ER40
Tipo Headset estéreo
Design Circumaural
Conector USB
Modo surround 

Controle Inline 

Iluminação 

Peso sem o cabo 295 g 

Especificações do fone de ouvido
Diâmetro do alto falante 50 mm
Impedância 24 Ω ± 15 %
Resposta de frequência 20 Hz - 20.000 Hz
Sensibilidade 95 dB ± 3 dB
Potência máxima 15 mW
Controle de volume Via controle Inline

Especificações do microfone
Direção Omnidirectional
Impedância 2,2 kΩ
Resposta de frequência 100 Hz - 10.000 Hz
Sensibilidade -42 dB ± 3 dB
Microfone destacável 

Microfone flexivel 

Microfone mudo Via controle Inline

Cabo e conectores
Comprimento total do cabo USB 240 cm
Conectores banhados a ouro 

Conteúdo da embalagem
RUSH ER40, Manual

Código de barras
RUSH ER40 4044951034208

Compatibility
PCs/Notebooks 

PlayStation 5 

PlayStation 4 

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