
Når gudernes fjender samles til det sidste slag om Ragnarok, er 
det op til Heimdal at vække guderne og alle levende væsener for 
at forsvare universet. Heimdal bruger Gjallarhorn, da dets lyd 
kan høres i alle Yggdrasils 9 verdener. Når lyden fra Gjallerhorn 
lyder og er hørt af alle, starter det endelige opgør. 

Gjermundbu er den vigtigste vikingehjelm. Den spillede en 
vigtig rolle i vikingernes erobringer og plyndringer. Gjer-
mundbuhjelmen blev båret i tusinder af slag gennem århun-
dreder og var en del af grunden til vikingernes succes.

Den nordiske tordengud var så mægtig, at alle krigere stræbte 
efter at blive som ham. I vores tid afspejles hans kraft i 
navngivningen af en fjern nebula kaldet Thors Hjelm, som 
Nebulir er opkaldt efter. Thors hjelm er så sandeligt den mest 
magtfulde hjelm i universet.

USP
- 50mm neodymium-højttalere  
med fuldt RGB-lys i kopper

- Indbygget og fleksibel mikrofon

- Nem adgang til mute/lyd-
styrkefunktioner på ørekoppen

- Tykt, flettet og slidstærkt kabel

- Kompatibel med PC, PS4, XBOX 
One, Nintendo Switch og mobile 
enheder

- Frekvensområde: 20 Hz - 20 
kHz

USP
- 50mm neodymium-højttalere 
med skiftende LED-lys i 

 kopperne

- Indbygget og fleksibel mikrofon 
med støjreduktion

- Nem adgang til mute/lyd-
styrkefunktioner på ørekoppen 
samt via fjernbetjening på 
kablet

- Tykt, flettet og slidstærkt kabel

- Kompatibel med PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
og mobile enheder

USP
- 50mm neodymium-højttalere 
og aluminumskopper i høj 
kvalitet med bløde proteinpuder

- Indbygget og fleksibel mikrofon 
(støjreducerende)

- Justérbar lydstyrke i ørekoppen  
samt via fjernbetjeningen på 
kablet

- Tykt, flettet og slidstærkt kabel

- Fuldt RGB-lys i kopperne 

- Kompatibel med PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
og mobile enheder

- Frekvensområde: 20 Hz-20 kHz

- Følsomhed:105 dB ±3 dB

- Maks. udgangseffekt (1 kHz): 
100 mW

- Impedans: 32 Ω ±15 % 

- Frekvensområde: 20 Hz-20 kHz

- Følsomhed: 108 dB ±3 dB

- Maks. udgangseffekt (1 kHz):  
150 mW

- Impedans: 32 Ω ±15 %

 Varenr.: 160395 Varenr.: 160397Varenr.: 160396

- Følsomhed: 100 dB ±3 dB

- Maks. udgangseffekt (1 kHz): 
20 mW

- Impedans: 16 Ω ±15 % 

Fantastisk lyd og  
 suveræn komfort  

Robust stålramme  
af høj kvalitet

Indbygget fLeksibel  
 støjdæmpende  

mikrofon

Gamer-design med 
 fuldt RGB-lys  

indbygget
FLEKSIBEL
MIkrofon

 Automatisk  
justering af   

hovedbåndet

Klar lyd og fuldt 
RGB-lys

Robust metal- og 
stålramme af høj 

kvalitet  

Hurtig lydstyrke- 
justering og  

styring af lyden  
 direkte på ledningen


