
Tính năng
 Tai nghe gaming trọng lượng nhẹ với thiết kế khép kín
 Bộ chỉnh âm nội tuyến với chức năng tắt mic
 Microphone xoay linh hoạt
 Dây cáp bện sợi dệt



Các phiên bản màu

WHITE EDITION

BLACK EDITION



Headband được lót đệm

Đệm tai mềm mại
(Circumaural)

Microphone 
xoay linh hoạt 

Thông tin cơ bản
 Loại hình: Stereo-Headset
 Thiết kế: Circumaural
 Giắc kết nối: Stereo Jack
 Bộ điều chỉnh nội tuyến
 Trọng lượng không tính dây cáp: 223 g

Thông số kỹ thuật Tai nghe
 Đường kính loa nghe: 40 mm
 Trở kháng: 32 Ω
 Tần số phản hồi: 20 Hz - 20,000 Hz
 Độ nhạy: 94 dB ± 4 dB
 Công suất tối đa: 50 mW
 Bộ chỉnh âm: Từ bộ chỉnh nội tuyến

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Microphone
 Điều hướng: Đẳng hướng
 Trở kháng: 2.2 kΩ
 Tần số phản hồi: 100 Hz - 10,000 Hz
 Độ nhạy: -58 dB ± 3 dB
 Microphone linh hoạt
 Chức năng tắt mic: Từ bộ chỉnh nội tuyến

Cáp và giắc kết nối
 Tổng chiều dài 2 dây cáp 3.5 mm giắc Stereo: 240 cm
 Giắc kết nối mạ vàng

Khả năng tương thích
 PCs/Notebooks



Chiều dài dây cáp: 240 cm

Bộ chỉnh nội tuyến với chế độ tắt 
mic và điều chỉnh âm lượng

Giắc kết nối mạ vàng

Các giải pháp tối ưu

Dây cáp bện sợi dệt



Gói bán lẻ

Gói sản phẩm bao gồm

Lô hàng

BLACK EDITION WHITE EDITION

 Kích thước: 190 x 95 x 220 mm
 Trọng lượng: 460 g

 RUSH ER3
 Manual

 Đơn vị đóng gói: 10
 Kích thước: 495 x 460 x 210 mm
 Trọng lượngt: 5.4 kg
 Thuế quan số: 85183095
 Sản xuất tại: Trung Quốc

Gói bán lẻ
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