
Kun jumalten viholliset kokoontuvat lopulliseen Ragnarökin taisteluun, 
Heimdallin tehtävänä on herättää jumalat ja kaikki elävät olennot 
puolustamaan maailmankaikkeutta. Heimdall käyttää Gjallarhornia, koska 
sen törähdys kuuluu jokaisessa Yggdrasilin yhdeksässä maailmassa. Kun 
siihen on puhallettu ja kaikki ovat sen kuulleet, viimeinen taistelu alkaa. 

Gjermundbu on tyypillinen viikinkikypärä. Tämä kypärä oli tärkeänä 
apuna viikinkien valloitus- ja ryöstöretkillä. Germundbu-kypärää 
käytettiin tuhansissa taisteluissa vuosisatojen mittaan, ja se on yksi 
viikinkien menestyksen perussyistä.

Viikinkien ukkosen jumala oli niin väkevä, että kaikki soturit pyrkivät 
kehittymään hänenlaisekseen. Meidän aikanamme hänen mahtinsa 
näkyy kaukaisen tähtisumun, Thorin kypärän nimessä. Tämä 
kaikkivoipa kypärä saa nimensä esineestä, jolle Thor antoi nimensä. 
Thorin kypärä on todellakin väkevin maailmankaikkeudessa.

USP
- 50mm:n neodyymikaiuttimet   
kupeissa täysi RGB-valaistus

- Sisäänrakennettu kääntyvä 
mikrofoni

- Helppokäyttöiset on-ear- 
mykistys-/äänenvoimakkuus-
toiminnot

- Paksu, kestävä ja sotkeutuma-
ton punottu johto

- Yhteensopiva seuraavien lait-
teiden kanssa: tietokone, PS4, 
XBOX One, Nintendo Switch ja 
mobiililaitteet

- Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

USP
- 50mm:n neodyymikaiuttimet  
Kupeissa muuttuva LED- 
valaistus

- Sisäänrakennettu joustava 
mikrofoni (melunvaimennuk-
sella)

- Helppokäyttöiset on-ear- 
mykistys-/äänenvoimakkuus-
toiminnot + säädin johdossa

- Paksu, kestävä ja sotkeutuma-
ton punottu johto

- Yhteensopiva seuraavien lait-
teiden kanssa: tietokone, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
ja mobiililaitteet

USP
- 50mm:n neodyymikaiuttimet 
ja korkealaatuiset alumiinikupit 
pehmeillä proteiinityynyillä

- Sisäänrakennettu joustava 
mikrofoni (melunvaimennus)

- Säädettävä äänenvoimakkuus 
kupissa + säädin johdossa

- Paksu, kestävä ja sotkeutuma-
ton punottu johto

- Täysi RGB-valaistus kupeissa

- Yhteensopiva seuraavien lait-
teiden kanssa: tietokone, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
ja mobiililaitteet

- Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

- Herkkyys: 105 dB / ± 3 dB

- Suurin lähtöteho (1 KHz): 100 mW

- Impedanssi: 32? ± 15 % 

- Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

- Herkkyys: 108 dB/±3dB

- Suurin lähtöteho (1 KHz): 150 mW

- Impedanssi: 32? ±15 %

 Tuotetunnus: 160395 Tuotetunnus: 160397Tuotetunnus: 160396

- Herkkyys: 100 dB / ±3 dB

- Suurin lähtöteho (1 KHz): 20 mW

- Impedanssi: 16? ± 15 % 

Upea äänentoisto & 
 mukava käyttää  

Kestävä ja laadukas 
teräsrunko

Sisäänrakennettu 
melua   

vaimentava joustava 
mikrofoni

Pelaajille suunnattu 
muotoilu  upealla 

RGB-täysvalaistuk-
sella  

Sisäänrakennettu 
kääntyvä   
mikrofoni 

  

Itsesäätyvä   
kuulokesanka

Selkeä ääni ja upea 
RGB-täysvalaistus

Kestävä ja laadukas 
metalli- & teräsrunko   

Johdossa  
äänenvoimakkuuden/

mykistyksen  
 pikasäädin


