
Bevredigend geluid

De geluidskaart van de inline controller heeft een 
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz en een bitdiepte 
van 24 bits. De geoptimaliseerde 50 mm driver biedt 
altijd het best mogelijke geluid. 

Bij elkaar bieden ze een gebalanceerd geluid bij zowel 
het gamen als het luisteren naar muziek. 

Comfortabel te dragen

De oorkussens zijn uren comfortabel te dragen dank-
zij hun zachte stoffen oppervlak. Daarnaast passen de 
beweegbare oorschelpen zich op ideale wijze aan de 
vorm van het hoofd aan. 

De hoofdband, die is bekleed met synthetisch leer, 
kan ook in lengte worden aangepast aan de grootte 
van het hoofd. De B2 kan daardoor zonder problemen 
urenlang worden gedragen. 

Met de B2 introduceert Sharkoon een headset met 50 mm drivers voor hoge-resolutie geluid. Naast drie equalizermodi heeft de 
inline controller van de headset ook een geluidskaart met een maximum bemonsteringsfrequentie van 96 kHz en een bitdiepte 
van 24 bits. Daarnaast is een 10-bands equalizer beschikbaar via de software. De met luchtdoorlatende stof bedekte oorkussens 
van de B2 staan garant voor uren comfort.



Modulaire microfoon

De microfoon van de B2 wordt geleverd met een 
plopkap die plofklanken filtert voor heldere spraako-
verdracht. De microfoon kan ook makkelijk worden 
verwijderd als deze niet nodig is.  

Tijdens reizen kan de headset makkelijk worden ge-
bruikt om gewoon naar muziek te luisteren. 

Duurzaam en multifunctioneel

Met de inline controller kan de gebruiker intuïtief 
schakelen tussen drie verschillende equalizermodi. 
Daarnaast zijn ook functies zoals volumeregeling en 
het dempen van de microfoon beschikbaar. De kabel 
van de headset is 110 cm lang en heeft een 3,5 mm 
TRRS-aansluiting. 

De kabel van de inline controller is 140 cm lang en 
heeft een USB-aansluiting. Er is ook een kabel met 
3,5 mm stereostekkers voor audio en microfoon, met 
een lengte van 20 cm. Alle kabels zijn gemaakt van 
flexibele TPE. 

Extra functies met software

Door de downloadbare software te gebruiken kun je 
met de 10-bands equalizer nog meer wijzigingen aan-
brengen aan de audio-ervaring. Het virtuele 7.1-geluid 
kan ook naar wens worden ingesteld met de soft-
ware. 


