
Logitech®

G35
Headset med surroundljud

• 7.1-surroundljud med Dolby®-teknik

• Tre utbytbara kuddar till pannbandet

• Tre anpassningsbara G-knappar

• Ljudkontroller på headsetet

• Justerbar brusreducerande mikrofon

Pc med Windows® XP (32- och 64-bitars) och Windows Vista®
• 30 MB ledigt hårddiskutrymme
• CD ROM-enhet
• USB-port
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Logitech® G35-headset. 7.1-surroundljud med Dolby®-teknik ger en omslutande 
spelupplevelse och en precis ljudupplevelse. Du hör fienderna innan de hör dig. 
Headsetet levereras med tre utbytbara kuddar till pannbandet, som du kan 
anpassa så att det passar just dig. Det är försett med tre G-knappar, som med ett 
klick låter dig styra musik, röstmorfning och mycket mer. Du kan dessutom ändra 

volym, stänga av mikrofonen och ändra surroundinställningarna tack vare de 
inbyggda kontrollerna. Den brusreducerande mikrofonen registrerar din 
röst och utelämnar bakgrundsbruset.
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• Logitech® G35-headset
• 3 kuddar till pannbandet
• Snabbstartsguide
• Program-cd
• Två års garanti och heltäckande produktsupport

Hörlurar
•  Membran: 40 mm i diameter, neodymiummagnet, 15 

mm talspole med ferrofluiddämpare.
•  Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz (korrigerat 

diffusfält)
• Impedans: 32 ohm nominellt
• Känslighet: 90 dB SPL-ref: 1 mW, 1 kHz

Mikrofon
• Upptagningsmönster: riktad (kardioid)
• Frekvensåtergivning: 100 Hz – 10 kHz
• Känslighet: –42 dBV/Pa: 0 dB = 1 Pa, 1 kHz
• Testförhållanden: 3,0 V, 2,2 k ohm

Anslutningstyp
• USB 2.0 med hög hastighet
• Kabel: 3 meter, vävd isolering

tekniSka Specifikationer

innehåll

leveranSSpecifikationer

Produktförpackning Transportförpackning
(Ytterförpackning)

artikelnr 981-000117 n/a

ean kod 5099206014572 (EAN-13) 50992060145713 (SCC-14)

vikt 830 g 4.021 kg

längd (Bredd) 26.7 cm 55.2 cm

Bredd (Djup) 11 cm 24 cm

höjd/Djup (höjd) 24.6 cm 27.8 cm

volym 7.225 dm3 0.03683 m3

1 produktförpackning 1 n/a

1 innerförpackning
(innerkartongen)

0 n/a

1 transportförpackning
(ytterförpackning)

4 1

1 eUro pall 196 49

1 kontainer 20ft 3200 800

1 kontainer 40ft 6624 1656


