
När gudarnas fiender samlas för den slutliga striden – Ragnarök 
– är det Heimdall som väcker gudarna och alla levande varelser 
för att försvara universum. Heimdall använder Gjallarhornet 
eftersom ljudet kan höras i alla av Yggdrasils nio världar. När alla 
har hört ljudet börjar striden. 

Hjälmen Gjermundbu är den sanna vikingahjälmen. Hjälmen var 
en viktig del i vikingarnas erövrings- och plundringståg. Gjer-
mundbu-hjälmen bars vid tusentals strider i många olika länder 
och hade en viktig del i vikingarnas framgångar.

Den nordiska åskguden var så kraftfull att alla krigare strävade 
efter att bli som honom. I modern tid återspeglas hans styrka 
bland annat av den avlägsna nebulosan Tors hjälm. Denna kraft- 
fulla hjälm ha fått sitt namn efter föremålet som Tor gett sitt namn 
till. Tors hjälm är den mest kraftfulla i universum.

USP
– 50mm neodym-högtalare  

med full RGB-belysning

– Inbyggd flexibel mikrofon

– Lättåtkomlig mute/
volym-funktion “On-ear”

– Grov, tålig och trasselfri flätad 
kabel

– Passar till PC, PS4, Xbox One, 
Nintendo Switch och mobila 
enheter

– Frekvensomfång: 20 Hz – 
20 kHz

USP
– 50mm neodym-högtalare med 

Växlande LED-belysning

– Flexibel inbyggd mikrofon med 
brusreducering

– Lättåtkomlig mute/
volym-funktion “On-ear” + 
fjärr på kabeln

– Grov, tålig och trasselfri flätad 
kabel

– Passar till PC, PS4,  
Xbox One, Nintendo Switch  
och mobila enheter

USP
– 50mm neodym-högtalare och 

aluminiumkåpor med mjuka 
dynor

– Flexibel inbyggd mikrofon 
(brusreducerande)

– Volymen justeras på kåpan  
+ på kabelfjärren

– Grov, tålig och trasselfri flätad 
kabel

– Full RGB-belysning

– Passar till PC, PS4, XBox One, 
Nintendo Switch och mobila 
enheter

– Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz

– Känslighet:105 dB/± 3dB

– Max. uteffekt (1 kHz): 100 mW

– Impedans: 32? ±15 % 

– Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz

– Känslighet: 108dB/±3dB

– Max. uteffekt (1 kHz): 150 mW

– Impedans: 32? ±15 %
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– Känslighet: 100 dB/±3 dB

– Max. uteffekt (1 kHz): 20 mW

– Impedans: 16? ±15 % 

Bra ljud och  bra 
komfort  

Tålig kvalitetsstål-
ram

Flexibel mikrofon   
med inbyggd-

brusreducering

Gamerdesign med 
 läcker RGB-belysning  

Inbyggd fLexibel   
mikrofon 

  

Självjusterande   
huvudband

Klart ljud och läck-
er RGB-belysning

Tålig kvalitetsram av 
metall och stål   

Snabbinställning av  
volym/ljud av via 
fjärr på  sladden


