
Hemels geluid

Naast zijn Hi-Res-audiokwaliteit en het gecertificeer-
de, 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 indrukwek-
kende manier reproduceren, of het nu om explosies 
of muziek gaat. 

Perfect voor videoconferenties

Dankzij de natuurlijke opnamekenmerken van de 
afneembare microfoon met het meegeleverde plop-
kap, worden stemmen helder en zonder vervorming 
doorgegeven. 

De SKILLER SGH50 biedt een compleet alles-in-één-pakket voor gamers 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 tegens-
tanders zich bevinden in games. Bovendien staan de met zachte stof bedekte oorkussens garant voor urenlang draagcomfort.



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. 

Elegant ontwerp

Dankzij zijn tijdloze, zwarte ontwerp komt de SKILLER 
SGH50 goed van pas bij videoconferenties. De licht-
gekleurde 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 head-
set altijd een lust voor het oog. 

Slim kabelsysteem

Het modulaire kabelsysteem is flexibel in elke zin van 
het woord - dankzij de stevige en soepele TPE-om-
manteling, maar ook dankzij het modulaire stek-
kersysteem, waarmee probleemloos verschillende 
soorten apparaten kunnen worden aangesloten. 

En dankzij de compacte inline controller zijn de volu-
me- en dempfunctie altijd bij de hand. 


