
G432

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Σετ μικροφώνου-ακουστικών για παιχνίδια 

με ήχο surround
• Μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε 

αναλογικό USB (DAC)
• Διαχωριστής τύπου Y για χωριστές 

υποδοχές μικροφώνου και ακουστικών
• Τεκμηρίωση χρήστη
• Διετής εγγύηση από τον κατασκευαστή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Οδηγοί 50 mm για λεπτομερή ήχο
• Συναρπαστικός ήχος surround DTS 

Headphone:X 2.0
• Μεγάλο μικρόφωνο 6 mm με δυνατότητα 

σίγασης με αναδίπλωση και στοιχεία 
ελέγχου έντασης ήχου

• Συμβατότητα με πολλές πλατφόρμες
• Άνεση για πολύωρο gaming

ΑΠΌΛΑΥΣΤΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΌΥ
Με το σετ μικροφώνου-ακουστικών για παιχνίδια Logitech G432 με ήχο 
surround 7.1, θα ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες από το παιχνίδι χάρη 
στους μεγάλους οδηγούς 50 mm που προσφέρουν γεμάτο ήχο. Για την 
καλύτερη δυνατή εμπειρία, ο ήχος surround DTS Headphone:X 2.0 
δημιουργεί μια ακριβή αντίληψη της θέσης των στοιχείων εντός του 
παιχνιδιού. Ακούστε τους εχθρούς που σας πλησιάζουν, αντιληφθείτε τις 
εναέριες επιθέσεις ή την ενεργοποίηση των ειδικών ικανοτήτων και 
απολαύστε μια πλήρως κινηματογραφική εμπειρία από τα αγαπημένα σας 
παιχνίδια. Θα ακούγεστε δυνατά και καθαρά χάρη στο μικρόφωνο 6 mm 
που απενεργοποιείται όταν το αναδιπλώνετε. Αυτά τα ελαφριά, εξαιρετικά 
ισορροπημένα και άνετα ακουστικά λειτουργούν με το PC και τις κονσόλες 
παιχνιδιών σας, όπως είναι τα PlayStation 4™, Xbox One™ και Nintendo 
Switch™ καθώς και με κινητές συσκευές.

Ενσύρματο σετ μικροφώνου-
ακουστικών για παιχνίδια  
με ήχο surround 7.1



*Ο ήχος DTS Headphone:X ενεργοποιείται στο PC μέσω του παρεχόμενου ασύρματου δέκτη USB και του λογισμικού Logitech G HUB. Κατεβάστε το από τη διεύθυνση LogitechG.com/downloads. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ
• Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, 64-bit Mac, Nintendo 

Switch, PlayStation 4, Xbox One, tablet ή κινητή συσκευή
• Θύρα USB για PC ή θύρα ήχου 3,5 mm για κονσόλες/κινητά
• Πρόσβαση στο Internet για την εγκατάσταση του λογισμικού 

Logitech G HUB και το 7.1 DTS Headphone:X*

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
• Οδηγοί: 50 mm
• Απόκριση συχνότητας:  20 Hz-20 kHz
• Σύνθετη αντίσταση: 39 ohm (παθητική), 5k ohm (ενεργή)
• Ευαισθησία: 107 dB SPL/mW

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ)
• Μοτίβο λήψης μικροφώνου: καρδιοειδές (μονής κατεύθυνσης)
• Μέγεθος: 6 mm
• Απόκριση συχνότητας:  100 Hz-20 kHz
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ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κύριο πακέτο Κύριο κουτί αποστολής

Δερματίνη PU 981-000770 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206082410 (EAN-13) 50992060824113 (SCC-14)

Βάρος 565 gr 2600 γραμμάρια

Μήκος 19,8 cm 44 cm

Πλάτος 10,7 cm 23,7 cm

Ύψος/βάθος 23 cm 21,1 cm

Όγκος 4,872 dm3 0,022 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 0 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 4 1

1 ευρωπαλέτα 196 49

1 κοντέινερ 6 μέτρων 5.544 1.386

1 κοντέινερ 12 μέτρων 11.528 2.882

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 12.576 3.144


