
Når gudenes fiender samles for å forberede seg på det siste slaget om 
Ragnarok, er det Heimdal som har ansvaret for å vekke gudene og alle 
levende skapninger for å forsvare universet. Heimdall bruker Gjallarhorn 
ettersom det høres i alle de ni verdenene til Yggdrasil. Når Gjallarhorn 
ljomer, begynner det siste og endelige slaget. 

Gjermundbu er den viktigste vikinghjelmen. Denne hjelmen var viktig 
når vikinger dro ut på tokt for å erobre og plyndre. Hjelmen Gjer-
mundbu ble brukt i mange tusen slag gjennom flere århundrer og var 
en av grunnene til vikingenes suksess.

Den norrøne tordenguden var så mektig at alle krigere ønsket å bli som 
ham. I vår tid gjenspeiles kraften hans i en fjern stjernetåke som heter 
Tors hjelm. Denne mektige hjelmen er oppkalt etter gjenstanden som 
Tor er opphavet til. Tors hjelm er utvilsomt den mektigste i universet.

USP:
– 50mm høyttalere (neodym) 

med RGB-belysning i 
ørekoppene

– Innebygd fleksibel mikrofon

– Enkel tilgang til volum- 
kontroller på øret

– Tykk og robust flettet kabel 
som er flokefri

– Kompatibel med PC, PS4, 
XBOX One, Nintendo Switch og 
mobilenheter

– Frekvensområde: 20 Hz–20 
KHz

USP:
– 50mm høyttalere (neodym) m/ 

LED-belysning i ørekoppene

– Innebygd fleksibel mikrofon 
med støydemping

– Enkel tilgang til volum 
kontroller på øret + fjern- 
kontroll på kabelen

– Tykk og robust flettet kabel 
som er flokefri

– Kompatibel med PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
og mobilenheter

– Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz

USP:
– 50mm høyttalere (neodym),  

og ørekopper i aluminium  
med myke puter

– Innebygd fleksibel mikrofon 
(støydemping)

– Justerbart volum i ørekoppen  
+ fjernkontroll på kabelen

– Tykk og robust flettet kabel 
som er flokefri

– Kompatibel med PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
og mobilenheter

– Full RGB-belysning i ørekoppene

– Følsomhet:105 dB / ±3 dB

– Maks effekt (1 KHz): 100 mW

– Impedans: 32? ±15 % 

– Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz

– Følsomhet: 108 dB / ±3 dB

– Maks effekt (1 KHz): 150 mW

– Impedans: 32? ±15 %

 Varenummer: 160395 Varenummer: 160397Varenummer: 160396

– Følsomhet: 100 dB / ±3 dB

– Maks effekt (1 KHz): 20 mW

– Impedans: 16? ±15 % 

Bra lyd og  god  
komfort  

Slitesterk stål-
ramme av høy 

kvalitet

Innebygd støy- 
dempende  Fleksibel 

mikrofon

Gamerdesign med 
 tøff RGB-belysning  

Innebygd   
fleksibel mikrofon 

  

Selvjusterende   
hodebøyle

Klar lyd og tøff 
RGB-belysning

Slitesterk stål-
ramme av høy 

kvalitet   

Rask tilgang til  
volumkontroll  

 på kabelen


