
USP
•  KABELANSLUTET DIGITALT 7.1-LJUD 

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

•  KABELANSLUTET ANALOGT LJUD 
(TWIST’N LOCK 3,5 TILL 3,5 MM JACK) 
(INKL. 1,8 M KABEL)

•  AVTAGBAR BRUSREDUCERANDE 
MIKROFON

•  HÖGPRESTERANDE NEODYMHÖGTA-
LARE, 50 MM

•  SVALKANDE PROTEINKUDDAR

•  GÅNGJÄRN OCH SKYDD I METALL

•  DISKRET VITT LED-LJUS I KUPLOGGAN

SPECS.
•  NAME: HUGINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 263 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

HUGINN
Huginn är en perfekt fusion mellan high fidelity och eSport 
– byggd för att prestera på hög nivå och leverera kristallk-
lart ljud till både gamers och musikälskare. Den flexibla och 
avtagbara brusreducerande mikrofonen är mycket exakt. 
Oönskat ljud filtreras bort för hög transparens och en klar och 
naturlig röst när du talar. Huginn stödjer både digitalt 7.1-ljud 
och analogt 2.0-ljud. 

Neodymhögtalarna (50 mm) levererar perfektion och en 
360-graders ljudkvalitet – oavsett om du väljer att ansluta 
till en digital ljudkälla (USB-A till USB-C-kabel) eller en analog 
källa (3,5 mm till 3,5 mm jackkabel).
Båda kablarna medföljer, är löstagbara och tillverkade av 
flätat material som inte trasslar ihop sig. Den analoga kabeln 
har till och med en anti-pull-twist-låsfunktion för att förhin-
dra att kabeln dras ut av misstag. 

De mjuka tryckavlastande proteinkuddarna både isolerar och 
ventilerar. De solida gångjärnen och skydden i metall ger sta-
bilitet, vilket minskar slitaget över tid.
Det vadderade justerbara huvudbandet ger extra komfort när 
det verkligen gäller, oavsett om du väljer att spela spel eller 
lyssna på favoritmusiken.

Volymkontrollen och sekretessknappen sitter lättåtkomligt 
på baksidan av den vänstra kåpan.
Huginn levereras i en lyxig, hård förvaringslåda.

MUNINN
Muninn är en fantastisk trådlös 2,4 GHz-fusion mellan high 
fidelity och eSport – byggd för att prestera på hög nivå och 
leverera kristallklart ljud till både gamers och musikälskare. 
Den flexibla och infällbara brusreducerande mikrofonen är 
mycket exakt. Oönskat ljud filtreras bort för hög transparens 
och en klar och naturlig röst när du talar. 

De trådlösa neodymhögtalarna (50 mm) är byggda för att ge 
perfektion och en 360-graders ljudkvalitet, samtidigt som 
de ger dig friheten att röra dig utan störande kablar som 
hänger ner. Anslut bara sändaren till ett ledigt USB-uttag på 
din spel-/musikenhet så är du redo att börja spela på några 
sekunder. Det inbyggda batteriet laddas när du ansluter 
headsetet till enheten med den medföljande laddningskabeln.

De mjuka tryckavlastande proteinkuddarna både isolerar och 
ventilerar. De solida gångjärnen och skydden i metall ger sta-
bilitet, vilket minskar slitaget över tid.

Det vadderade, justerbara huvudbandet ger extra komfort när 
det verkligen gäller, oavsett om du väljer att spela spel eller 
lyssna på favoritmusiken.

Lättåtkomlig på/av-knapp, volymjustering och sekretessk-
napp finns på baksidan av vänster kupa.
Muninn levereras i en lyxig, hård förvaringslåda.

•  KOMPATIBEL MED: PLAYSTATION, 
XBOX, BÄRBAR/STATIONÄR DATOR, 
MAC, MOBIL

•  FREKVENSOMRÅDE: 20 HZ–20 KHZ

•  KÄNSLIGHET (SPL): 119 DB

•  IMPEDANS: 32Ω

•  MAX. HÖGTALAREFFEKT: 20 MW

•  VIKT: 263 G MUNINN: 160376HUGINN: 160375

USP
•  TRÅDLÖST 2,4 GHZ HEADSET

•  2,4 GHZ USB-SÄNDARE MEDFÖLJER

•  INFÄLLBAR BRUSREDUCERANDE 
MIKROFON

•  HÖGPRESTERANDE NEODYMHÖGTA-
LARE, 50 MM

•  SVALKANDE PROTEINKUDDAR

•  GÅNGJÄRN OCH SKYDD I METALL

•  USB-A TILL USB-C-LADDNING  
(INKL. 1,8 M KABEL)

•  KOMPATIBEL MED: PLAYSTATION, 
XBOX, BÄRBAR/STATIONÄR DATOR, 
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

•  KÄNSLIGHET (SPL): 119 DB

•  IMPEDANS: 32Ω

•  MAX. HÖGTALAREFFEKT: 20 MW

•  BATTERI: 500 MAH LITIUM 

•  DRIFTTID: UPP TILL 18 TIMMAR

•  VIKT: 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


