


NO MEIO DA AÇÃO

Para os gamers que desejam som 
de boa qualidade sem sacrificar 
recursos, temos o SKILLER SGH30. 
Esse headset gamer USB, com 
elementos RGB sutis, tem transdu-
tores dinâmicos de 40 milímetros e 
placa de som USB integrada que 
gera som virtual 7.1, proporcionan-
do ao usuário total imersão sonora.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

TIARA DE METAL

ALÇA FLEXÍVEL PARA UMA ADAPTAÇÃO 
PERFEITA E MELHOR CONFORTO

FILTRO DESTACÁVEL

MICROFONE FLEXIVEL

ILUMINAÇÃO RGB

CONECTORES BANHADOS A OURO

COMPRIMENTO DO CABO: 240 cm

Devido à sua conexão USB, o 
SKILLER SGH30 pode ser facilmente 
conectado a PCs ou notebooks e 
usado imediatamente. Com compri-
mento de 240 centímetros, o cabo 
flexível de revestimento têxtil 
trançado oferece amplo espaço 
para manobrar. 



CONFORTÁVEL E ESTILOSO

MACIO E CONFORTÁVEL
Para quem quer participar de sessões de muitas horas de 
jogatina intensa, o confortável SKILLER SGH30 é a escolha 
certa. As almofadas são cobertas de um macio couro sintético 
que aconchega gentilmente os ouvidos mesmo após longos 
períodos de utilização. A armação de metal do headset 
garante firme aderência enquanto a suspensão flexível da 
tiara adapta-se rapidamente a qualquer tamanho de cabeça 
sem ajuste manual.

TAMBÉM SE DESTACA 
VISUALMENTE
O design sutil, com elegante 
armação de metal, é comple-
mentado com iluminação RGB 
integrada. Destacando-se de 
forma diferenciada, enfatiza o S 
característico da série SKILLER 
nos fones, com cores em 
movimento.



SOM PERFEITAMENTE AJUSTADO

É possível realizar uma variedade de configurações para o som e o 
surround 7.1 usando o software disponível para download para o 
SKILLER SGH30. São diversas opções de predefinições, modeladas a 
partir de diferentes espaços. Também há uma variedade de efeitos 
especialmente ajustados para músicas ou filmes. Com o equalizador 
de 10 faixas, também é possível mixar graus de médios, agudos e 
graves conforme suas próprias preferências.

Software
Baixar aqui:
www.sharkoon.com



Geral
 Tipo: Headset estéreo
 Design: Circumaural
 Conector: USB
 Chip: CM108B
 Modo surround: Virtual Som 7.1*
 Iluminação: RGB
 Peso sem o cabo: 300 g 

Especificações 
do fone de ouvido
 Diâmetro do alto falante: 40 mm
 Impedância: 32 Ω
 Resposta de frequência: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilidade: 92 dB ± 4 dB
 Potência máxima: 100 mW
 Controle de volume

* Somente com 
 software instalado 
 no Windows

Cabo e Conectores
 Comprimento total do cabo USB: 240 cm
 Conectores banhados a ouro

Compatibilidade
 PCs/Notebooks, PlayStation 4

Conteúdo da embalagem
 SKILLER SGH30 
 Manual

Especificações 
do Microfone
 Direção: Omnidirectional
 Impedância: 2,2 kΩ
 Resposta de frequência: 
 100 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilidade: -56 dB ± 4 dB
 Microfone flexivel
 Microfone mudo

ESPECIFICAÇÕES


