
SKILLER SGH50
SKILLER SGH50 oferuje kompleksowy, wszechstronny pakiet  
zarówno dla graczy, jak i miłośników muzyki. Dzięki starannej optymalizacji  
akustycznej i impedancji zaledwie 55 omów byliśmy w stanie osiągnąć 
certyfikowaną jakość dźwięku Hi-Res i dobrze zbalansowane brzmienie. 
Pozwala to użytkownikowi cieszyć się drobnymi szczegółami w muzyce 
i precyzyjnie lokalizować przeciwników w grach. Ponadto wyściełane 
nauszniki zapewnią wiele godzin wygodnego noszenia.

Cechy
NIEBIAŃSKI DŹWIĘK
Oprócz jakości dźwięku Hi-Res i certyfikowanego szerokiego pasma  
przenoszenia od 10 Hz do 40 kHz, SKILLER SGH50 zdobywa również  
punkty za pomocą szczególnie wydajnym głośnikom. Są w stanie  
odtwarzać dźwięki z mocą i imponująco, niezależnie od tego, czy są to 
eksplozje, czy utwory muzyczne.     

IDEALNE DO WIDEOKONFERENCJI
Dzięki naturalnej charakterystyce nagrywania odłączanego mikro-
fonu z dołączonym filtrem pop, głos jest transmitowany wyraźnie i bez 
zniekształceń.   

PERFEKCYJNE DOPASOWANIE
Wyściełane, nauszne muszle słuchawkowe i pałąk są pokryte szczególnie 
wygodną, miękką skórą syntetyczną, aby zapewnić, że SKILLER SGH50 
można nosić przez wiele godzin. Nauszniki automatycznie dopasowują się 
do kształtu głowy, gwarantując natychmiastowy komfort i umożliwiając 
szybkie i bezproblemowe założenie zestawu słuchawkowego.    

INTELIGENTNY SYSTEM KABLOWY
Modułowy system okablowania jest elastyczny w każdym tego słowa 
znaczeniu - dzięki wytrzymałej i elastycznej powłoce TPE, a także za  
pomocą modułowemu systemowi wtyczek, który umożliwia  
bezproblemowe łączenie różnego rodzaju urządzeń. A dzięki kompak-
towemu wbudowanemu kontrolerowi funkcje głośności i wyciszania są 
zawsze pod ręką.    

ELEGANCKI DESIGN
Dzięki ponadczasowemu, czarnemu wzornictwu SKILLER SGH50 znajdzie 
praktyczne zastosowanie podczas wideokonferencji. Jasne szwy naus-
zników uzupełniają subtelnie zaprojektowaną aluminiową powierzchnię 
muszli słuchawkowych, a także dynamiczny, metaliczny wygląd kons-
trukcji opaski. Ten ponadczasowy, elegancki wygląd sprawi, że zestaw 
słuchawkowy zawsze będzie wyglądał ładnie.  

Specyfikacja
Nazwa Produktu SKILLER SGH50
Typ Stereo Headset
Konstrukcja Circumaural
Kabel podłaczeniowy TRRS 4-Pin/Wtyczki  

stereo 3,5 mm
Przez pilota na kablu 

Waga bez kabla 342 g

Specyfikacja słuchawek
Srednica membran 50 mm
Impedancja 55 Ω
Pasmo przenoszenia 10 Hz - 40 000 Hz
Czułosc 112 dB ± 3 dB
Maks. moc 40 mW
Regulacja głosnosci Przez pilota na kablu

Specyfikacja mikrofonu
Typ mikrofonu Wielokierunkowy
Impedancja 2,2 kΩ
Pasmo przenoszenia 100 Hz - 10 000 Hz
Czułosc -38 dB ± 3 dB
Odłaczalny mikrofon 

Regulowany mikrofon 

Wyciszenie mikrofonu Przez pilota na kablu

Kable i podłaczenia
Okablowanie modularne 

Całkowita długosc kabla
1x Wtyczka stereo 3,5 mm (TRRS)

 
110 cm + 150 cm

Całkowita długosc kabla
2x Wtyczki stereo 3,5 mm

 
110 cm + 150 cm + 15 cm

Pozłacane styki 

TRRS Wyjscie CTIA

Opakowanie zawiera
SKILLER SGH50, Instrukcja

Kod kreskowy
SKILLER SGH50 4044951032105

Kompatybilnosc
PC/Laptopy 

Tablety/Smartfony/
Odtwarzacze MP3/Ultrabooki (TRRS)

 


PlayStation 4 

PlayStation 5 
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