
Som Celestial

Além de sua qualidade de áudio de alta resolução e 
ampla resposta de frequência certificada de 10 Hz 
a 40 kHz, o SKILLER SGH50 também ganha pontos 
com seus alto-falantes de alto desempenho. 

Eles são capazes de reproduzir sons de maneira 
poderosa e impressionante, sejam eles explosões ou 
peças musicais.

Perfeito para videoconferências

Graças às características naturais de gravação do 
microfone removível com o filtro pop incluído, a voz é 
transmitida com clareza e sem distorção.

O SKILLER SGH50 oferece um pacote abrangente e versátil para jogadores e amantes de música. Por meio da otimização acús-
tica cuidadosa e uma impedância de apenas 55 ohms, conseguimos obter qualidade de áudio de alta resolução certificada e um 
som bem balanceado. Isso permite ao usuário desfrutar de detalhes finos na música e localizar precisamente os oponentes nos 
jogos. Além disso, as almofadas de ouvido garantem horas de uso confortável.



O ajuste perfeito

Os protetores auriculares circumaurais acolchoados e 
a tiara são revestidos com um couro sintético macio e 
particularmente confortável para garantir que o SKIL-
LER SGH50 possa ser usado por horas. 

Os protetores auriculares se ajustam automaticamen-
te ao formato da cabeça, proporcionando conforto 
imediato e permitindo que o headset seja colocado 
rapidamente e sem esforço.

Design elegante

Graças ao seu design atemporal em preto, o SKIL-
LER SGH50 encontrará uma utilização prática em 
videoconferências. As costuras de cores claras das 
almofadas de ouvido complementam a superfície de 
alumínio sutilmente projetada dos fones de ouvido, 
bem como a aparência metálica dinâmica da estrutura 
da cabeça. 

Com esta aparência atemporal e elegante, o fone de 
ouvido sempre terá uma bela figura.

Sistema de cabo inteligente

O sistema de cabo modular é flexível em todos os 
sentidos da palavra - graças ao seu revestimento TPE 
robusto e flexível e também ao sistema de plugue 
modular, que permite que vários tipos de dispositivos 
sejam conectados sem problemas. 

E com o controlador em linha compacto, as funções 
de volume e mudo estão sempre disponíveis.


