
SKILLER SGH50
De SKILLER SGH50 biedt een compleet alles-in-één-pakket voor ga-
mers én muziekliefhebbers. Door zorgvuldige akoestische optimalisatie 
en een impedantie van slechts 55 ohm, hebben we een gecertificeerde 
Hi-Res-audiokwaliteit en een evenwichtig geluid weten te realiseren. 
Hierdoor kan de gebruiker genieten van de fijnste details van muziek 
en precies horen waar tegenstanders zich bevinden in games. Boven-
dien staan de met zachte stof bedekte oorkussens garant voor urenlang 
draagcomfort.

Specificaties
HEMELS GELUID
Naast zijn Hi-Res-audiokwaliteit en het gecertificeerde, ruime  
frequentiebereik van 10 Hz tot 40 kHz, weet de SKILLER SGH50 ook te  
scoren met zijn opvallend goed presterende speakers. Deze kunnen  
geluid op een krachtige en indrukwekkende manier reproduceren, of het 
nu om explosies of muziek gaat.      

PERFECT VOOR VIDEOCONFERENTIES
Dankzij de natuurlijke opnamekenmerken van de afneembare microfoon 
met het meegeleverde plopkap, worden stemmen helder en zonder ver-
vorming doorgegeven.   

PAST PERFECT
De beklede Over-Ear oorschelpen en de hoofdband zijn bedekt met 
zeer comfortabel, zacht synthetisch leer, zodat je zeker weet dat je de  
SKILLER SGH50 urenlang kunt dragen. De oorschelpen zich automatisch 
aan de vorm van het hoofd aan voor direct comfort en om de headset snel 
en moeiteloos op te kunnen zetten.    

SLIM KABELSYSTEEM
Het modulaire kabelsysteem is flexibel in elke zin van het woord - dankzij 
de stevige en soepele TPE-ommanteling, maar ook dankzij het modulaire 
stekkersysteem, waarmee probleemloos verschillende soorten appara-
ten kunnen worden aangesloten. En dankzij de compacte inline controller 
zijn de volume- en dempfunctie altijd bij de hand.     

ELEGANT DESIGN
Dankzij zijn tijdloze, zwarte ontwerp komt de SKILLER SGH50 goed van 
pas bij videoconferenties. De lichtgekleurde naden van de oorkussens 
complementeren het subtiel ontworpen aluminium oppervlak van de  
oorkussens en het dynamische metallic uiterlijk van de hoofdband. Met 
zijn tijdloze, elegante verschijning is deze headset altijd een lust voor het 
oog.   

Eigenschappen
Productnaam SKILLER SGH50
Type Stereo headset
Design Over-Ear
Aansluiting TRRS/3,5mm- 

stereostekkers
Bediening in snoer 

Gewicht zonder kabel 342 g

Koptelefoon specificaties
Luidspreker diameter 50 mm
Impedantie 55 Ω
Frequentiebereik 10 Hz - 40.000 Hz
Gevoeligheid 112 dB ± 3 dB
Max. vermogen 40 mW
Volumeregeling Via inline controller

Microfoon specificaties
Richting Omnidirectioneel
Impedantie 2,2 kΩ
Frequentiebereik 100 Hz - 10.000 Hz
Gevoeligheid -38 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 + 150 cm

Totale kabellengte
2x 3,5mm-stereostekkers

 
110 cm + 150 cm + 15 cm

Vergulde connectoren 

TRRS-pinverdeling CTIA

Inhoud verpakking
SKILLER SGH50, Handleiding

EAN-code
SKILLER SGH50 4044951032105

Compatibiliteit
PC‘s/notebooks 

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

 


PlayStation 4 

PlayStation 5 
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