
USP
•  KABELFORBUNDET DIGITAL 7.1 LYD 

(USB-C TIL USB-A) (1,8 M KABEL 
INKL.)

•  KABELBASERET ANALOG LYD 
(TWIST’N LOCK 3,5 TIL 3,5 MM  
JACKSTIK) (1,8 M KABEL INKL.)

•  AFTAGELIG MIKROFON MED  
STØJREDUCERENDE ARM

•  50 MM HØJTYDENDE NEODYMI-
UM-HØJTTALERE

•  KØLENDE PROTEINPUDER

•  METALHÆNGSLER OG BESKYTTENDE 
KOPGITTER

•  DISKRET HVIDT LED-LYS I KOPLOGO

SPECS.
•  NAME: HUGINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 263 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

HUGINN
Hugin er en fantastisk fusion mellem high fidelity og eSport 
– bygget til at levere krystalklar lydkvalitet til gamere – og 
til passionerede musikelskere. Den fleksible og aftagelige 
mikrofon med støjreducerende arm er superpræcis. Uønskede 
hvislelyde og støj filtreres fra for at give høj transparens og 
en sprød, naturlig stemme, når der tales. Hugin understøtter 
digital 7.1 lyd samt analog 2.0 lyd. 

De 50 mm neodym-højttalere er bygget til at levere perfek-
tion og en 360-graders lydoplevelse – uanset om du vælger 
at tilslutte til en digital kilde (USB-A til USB-C-kabel) eller fra 
en analog kilde (3,5 mm til 3,5 mm jackkabel).
Begge kabler, som medfølger, er aftagelige og fremstillet af 
flettede, sammenfiltringsfri materialer. Det analoge kabel har 
også en anti-træk-twist-låsefunktion for at forhindre, at kab-
let ved et uheld trækkes ud. 

De bløde trykaflastningsproteinpuder isolerer og ventilerer 
på samme tid. De solide metalhængsler og det beskyttende 
metalgitter i koppen giver stabilitet, hvilket reducerer slitage 
over tid.
Det polstrede justerbare pandebånd giver ekstra komfort til 
dine dyrebare øjeblikke, uanset om du vælger at spille spil 
eller lytte til din yndlingsmusik.

Den lettilgængelige volumenknap og mute-knappen sidder på 
bagsiden af koppen i venstre side.
Hugin leveres i en eksklusiv og luksuriøs hardcase-emballage.

MUNINN
Munin er en fantastisk, trådløs 2,4 GHz fusion mellem high fi-
delity og eSport – bygget til at levere krystalklar lydkvalitet til 
gamere – samt til passionerede musikelskere. Den fleksible 
og tilbagetrækkelige mikrofon med støjreducerende arm er 
superpræcis. Uønskede hvislelyde og støj filtreres fra for at 
give høj gennemsigtighed og en sprød, naturlig stemme, når 
der tales. 

De 50 mm neodymium-højttalere er bygget til at levere per-
fektion og en 360-graders lydoplevelse af høj kvalitet – og 
ved at være trådløse får du friheden til at bevæge dig rundt 
uden at have forstyrrende kabler hængende overalt. Du skal 
blot sætte senderen i en ledig USB-port på din spil/musiken-
hed, så er du klar på få sekunder. Det indbyggede batteri op-
lades, når du tilslutter headsettet til din enhed ved hjælp af 
det medfølgende opladningskabel.

De bløde trykaflastningsproteinpuder isolerer og ventilerer 
på samme tid. De solide metalhængsler og det beskyttende 
metalgitter i koppen giver stabilitet, hvilket reducerer slitage 
over tid.
Det polstrede justerbare pandebånd giver ekstra komfort til 
dine dyrebare øjeblikke, uanset om du vælger at spille spil 
eller lytte til din yndlingsmusik.
Der er nem adgang til tænd/sluk-knappen, volumenkontrol-
len og mute-knappen på bagsiden af koppen i venstre side.
Munin fås i en eksklusiv og luksuriøs hardcase-emballage.

•  KOMPATIBEL MED: PLAYSTATION, 
XBOX, PC LAPTOP/DESKTOP, MAC, 
MOBIL

•  FREKVENSOMRÅDE: 20 HZ – 20 KHZ

•  FØLSOMHED (SPL): 119 DB

•  IMPEDANS: 32Ω

•  MAKS. YDELSE: 20 MW

•  VÆGT: 263 G MUNINN: 160376HUGINN: 160375

USP
•  TRÅDLØST 2,4 GHZ HEADSET

•  2,4 GHZ USB-SENDER MEDFØLGER

•  MIKROFON MED STØJREDUCERENDE, 
TILBAGETRÆKKELIG ARM

•  50 MM HØJTYDENDE NEODYMI-
UM-HØJTTALERE

•  KØLENDE PROTEINPUDER

•  METALHÆNGSLER OG BESKYTTENDE 
KOPGITRE

•  USB-A TIL USB-C OPLADNING  
(1,8 M KABEL INKL.)

•  KOMPATIBEL MED: PLAYSTATION, 
XBOX, PC LAPTOP/DESKTOP, MAC

SPECS.
•  NAME: MUNINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 272 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

•  FREKVENSOMRÅDE: 20 HZ – 20 KHZ

•  FØLSOMHED (SPL): 119 DB

•  IMPEDANS: 32Ω

•  MAKS. YDELSE: 20 MW

•  BATTERI: 500 MAH LITIUM 

•  DRIFTSTID: OP TIL 18 TIMER

•  VÆGT: 263 G

WIRELESS 2.4GHz 50mm neodymium 
speakers

Retractable noise  
cancelling mic

DIGITAL 7.1. & 2.0 SOUND 50mm neodymium 
speakers  Automatisk 

DETACHABLE NOISE 
CANCELLING MIC


