


Topeigenschappen

FLEXIBELE MICROFOON VERSTELBARE HOOFDBAND 

KRACHTIGE 50 MM DRIVERS

RGB VERLICHTING

KABELLENGTE: 220 CM

VERGULDE USB-STEKKER

Voor de RUSH ER30 headset hebben we alle overbodige extra‘s overboord gegooid en alleen die dingen gecombine-
erd waar gamers echt naar verlangen: een rijk geluid met heldere stemoverdracht, een instelbare pasvorm voor 
constant comfort tijdens langdurige gamesessies en een modern design gericht op gaming, met hoekige randen en 
verlichting in meerdere kleuren. De gebruiksvriendelijke en intuïtieve bediening en een extra paar oorkussens van 
textiel maken het helemaal af.



Verlichting met meerkleurig e�ect
De RUSH ER30 heeft niet alleen een modern design in de klassieke RUSH-stijl, maar is ook de eerste headset uit de 
serie die is voorzien van verlichting. Deze opvallende verlichting gebruikt een vloeiend regenboogspectrum en golft 
over en rond het logo op de oorkleppen. 



Bijzonder evenwichtig 
gamegeluid
De RUSH ER30 beschikt over bijzonder 
gebalanceerde drivers van 50 millimeter, 
waarmee je meer dan ooit opgaat in je 
games. Ze zorgen voor een krachtig 
geluid waarvan je de lage tonen haast 
fysiek kunt voelen.

Heldere stemoverdracht
De RUSH ER30 stelt niet teleur als het om de communica-
tie met je team gaat. De microfoon is flexibel aan te 
passen en staat altijd klaar voor een heldere stemover-
dracht.



Langdurig comfort

De RUSH ER30 staat garant voor comfort 
dankzij een hoofdband met instelbare 
pasvorm en oorkussens gemaakt van 
synthetisch leer. Voor intensieve game-
sessies in de warmere maanden van het 
jaar leveren we ook een paar ademende, 
sto�en oorkussens mee. De oorkussens 
van de headset zijn eenvoudig te verwij-
deren en vervangen. 

Eenvoudig in 
het gebruik
Met zijn usb-verbinding is de RUSH ER30 
gewoon “plug & play”. De royale kabel 
van 220 centimeter maakt het je nóg 
makkelijker. Bovendien zijn de knoppen 
voor volume en het dempen van de micro-
foon op de linker oorschelp geplaatst, 
zodat je er makkelijk bij kunt. 



Specificaties

Algemeen:
 Type: Stereo headset
 Design: Over-Ear
 Aansluiting: USB
 Verlichting: RGB
 Gewicht zonder kabel: 320 g 

Koptelefoon specificaties
 Luidspreker diameter: 50 mm
 Impedantie: 32 Ω
 Frequentiebereik: 20 Hz - 20.000 Hz
 Gevoeligheid: 109 dB ± 3 dB
 Max. vermogen: 30 mW
 Volumeregeling

Microfoon specificaties
 Oppikpatroon: Omnidirectioneel
 Impedantie: 2,2 kΩ
 Frequentiebereik: 100 Hz - 10.000 Hz
 Gevoeligheid: -42 dB ± 3 dB
 Flexibele microfoon
 Microfoon Mute

Kabel en aansluitingen
 Totale kabellengte USB: 220 cm
 Vergulde connectors

Compatibiliteit
 PC's/notebooks, PlayStation 4

Inhoud verpakking:
 RUSH ER30
 Sto�en oorkussens
 Handleiding
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