
WIRELESS 2.4GHz 50mm neodymium 
speakers

Retractable noise  
cancelling mic

DIGITAL 7.1. & 2.0 SOUND 50mm neodymium 
speakers  Automatisk 

DETACHABLE NOISE 
CANCELLING MIC

USP
•  JOHDOLLINEN DIGITAALINEN 7.1-

ÄÄNI (USB-C–USB-A) (1,8 METRIN 
KAAPELI SIS.)

•  LANGALLINEN ANALOGINEN ÄÄNI 
(TWIST’N LOCK -LIITIN 3,5 MM – 3,5 
MM:N JAKKIPISTOKE) (1,8 METRIN 
KAAPELI, SIS.)

•  IRROTETTAVA, MELUA VAIMENTAVA 
VARSIMIKROFONI

•  50 MM:N HUIPPUTEHOKKAAT NEO-
DYYMIKAIUTTIMET

•  VIILENTÄVÄT PROTEIINITYYNYT

•  METALLISET SARANAT JA SUOJAAVA 
KUULOKEKUPIN RITILÄ

SPECS.
•  NAME: HUGINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 263 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

HUGINN
Huginn on hieno yhdistelmä upeaa äänentoistoa ja e-urhei-
lua. Se on rakennettu korkean tason toimintaan ja tuottamaan 
kristallinkirkasta äänenlaatua pelaajille ja intohimoisille 
musiikkifaneille. Joustava ja irrotettava melua vaimentava 
varsimikrofoni on erittäin tarkka. Suhina ja melu suodateta-
an pois, jotta saadaan aikaan erinomainen läpinäkyvyys ja 
selkeä luonnollinen ääni puhuttaessa. Huginn tukee digitaa-
lista 7.1-ääntä sekä analogista 2.0-ääntä. 

50 mm:n neodyymikaiuttimet on rakennettu tarjoamaan 
täydellisiä 360-asteisia äänielämyksiä riippumatta siitä, 
liitetäänkö ne digitaaliseen lähteeseen (USB-A–USB-C-
kaapeli) vai analogiseen lähteeseen (3,5 mm – 3,5 mm -jak-
kikaapeli).
Molemmat mukana tulevat kaapelit ovat irrotettavia, ja ne on 
valmistettu punotuista, sotkeutumattomista materiaaleista. 
Analogisessa kaapelissa on myös pull-twist-lock-estotoi-
minto, joka estää kaapelin vetämisen vahingossa ulos. 

Pehmeät, painetta vähentävät proteiinityynyt eristävät & 
hengittävät samanaikaisesti. Tukevat metallisaranat ja kuu-
lokekuppien metalliset ritilät tarjoavat suojaa ja vakautta, 
mikä vähentää kulumista ajan myötä.
Pehmustettu, säädettävä sanka tuo lisämukavuutta kallis-
arvoisiin hetkiisi, halusitpa sitten pelata pelejä tai kuunnella 
lempimusiikkiasi.

Helppokäyttöinen äänenvoimakkuuden säädin ja myki-
styspainike sijaitsevat vasemmanpuoleisen kuulokekupin 
takaosassa.
Huginn on pakattu ylelliseen kovakuoriseen säilytyspakkauk-
seen.

MUNINN
Muninn on hämmästyttävä langaton 2,4 GHz:n upean ää-
nentoiston ja e-urheilun yhdistelmä. Se on suunniteltu tar-
joamaan korkeaa suorituskykyä ja tuottamaan kristallinkir-
kasta äänenlaatua pelaajille ja intohimoisille musiikkifaneille. 
Joustava, sisäänvedettävä ja melua vaimentava varsimikro-
foni on erittäin tarkka. Suhina ja melu suodatetaan pois, jotta 
saadaan aikaan erinomainen läpinäkyvyys ja selkeä luonnol-
linen ääni puhuttaessa. 

50 mm:n neodyymikaiuttimet suunniteltiin tuottamaan 
täydellisiä 360-asteisia äänielämyksiä. Langattomuus antaa 
vapauden liikkua ilman häiritseviä johtoja kaikkialla. Liitä 
lähetin peli- tai musiikkilaitteen vapaaseen USB-liitäntään, 
ja laite on valmis muutamassa sekunnissa. Sisäänrakennettu 
akku latautuu, kun kytket kuulokkeet laitteeseesi mukana tu-
levalla latauskaapelilla.

Pehmeät, painetta vähentävät proteiinityynyt eristävät & 
hengittävät samanaikaisesti. Tukevat metallisaranat ja kuu-
lokekuppien metalliset ritilät tarjoavat suojaa ja vakautta, 
mikä vähentää kulumista ajan myötä.

Pehmustettu, säädettävä sanka tuo lisämukavuutta kallis-
arvoisiin hetkiisi, halusitpa sitten pelata pelejä tai kuunnella 
lempimusiikkiasi.

Helppokäyttöinen virtapainike, äänenvoimakkuuden säädin 
ja mykistyspainike sijaitsevat vasemmanpuoleisen kupin 
takaosassa.
Muninn toimitetaan ylellisessä kovakuorisessa säilytyspak-
kauksessa.

•  HUOMAAMATON VALKOINEN LED- 
VALO KUULOKEKUPIN LOGOSSA

•  YHTEENSOPIVUUS: PLAYSTATION, 
XBOX, KANNETTAVA TIETOKONE / 
PÖYTÄTIETOKONE, MAC, MOBIILI-
LAITE

•  TAAJUUSALUE: 20 HZ – 20 KHZ

•  HERKKYYS (SPL): 119 DB

•  IMPEDANSSI: 32Ω

•  SUURIN TEHO: 20 MW

•  PAINO: 263 G

MUNINN: 160376HUGINN: 160375

USP
•  LANGATTOMAT 2,4 GHZ:N KUULOK-

KEET

•  2,4 GHZ:N USB-LÄHETIN MUKANA

•  SISÄÄNVEDETTÄVÄ, MELUA  
VAIMENTAVA VARSIMIKROFONI

•  50 MM:N HUIPPUTEHOKKAAT  
NEODYYMIKAIUTTIMET

•  VIILENTÄVÄT PROTEIINITYYNYT

•  METALLISET SARANAT JA  
SUOJAAVAT KUULOKEKUPPIEN 
RITILÄT

•  USB-A–USB-C-LATAUS  
(1,8 METRIN KAAPELI SIS.)

SPECS.
•  NAME: MUNINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 272 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

•  YHTEENSOPIVUUS: PLAYSTATION, 
XBOX, KANNETTAVA TIETOKONE / 
PÖYTÄTIETOKONE, MAC

•  TAAJUUSALUE: 20 HZ – 20 KHZ

•  HERKKYYS (SPL): 119 DB

•  IMPEDANSSI: 32Ω

•  SUURIN TEHO: 20 MW

•  AKKU: 500 MAH LITIUM 

•  KÄYTTÖAIKA: JOPA 18 H

•  PAINO: 263 G


