
USP
•  KABLET DIGITAL 7.1-LYD (USB-C TIL 

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

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

•  AVTAKBAR STØYREDUSERENDE  
BOMMIKROFON

•  50 MM NEODYMIUMHØYTTALERE 
MED HØY YTELSE

•  AVKJØLENDE PROTEINPUTER

•  METALLHENGSLER OG BESKYT-
TELSESGITTER PÅ ØREKOPPENE

•  DISKRET HVITT LED-LYS I KOPP-LOGO

SPECS.
•  NAME: HUGINN (SERIE ODIN)

• WEIGHT: 263 G

•  PACKAGE SIZE: 204 x 260 x 94 MM

•  CERTIFICATES: REACH/ROHS/CE

HUGINN
Huginn er en flott fusjon mellom high fidelity og eSport – laget 
for å prestere på høyt nivå og levere krystallklar lydkvalitet for 
spillere – i tillegg til lidenskapelige musikkfans. Den fleksible 
og avtakbare støyreduserende bommikrofonen er svært 
nøyaktig. Uønsket sus og støy filtreres for å gi høy tydelighet 
og en klar og naturlig stemme når du snakker. Huginn støtter 
både digital 7.1-lyd og analog 2.0-lyd. 

50 mm neodymium-høyttalerne er laget for å levere perfeks-
jon og en 360-graders lydkvalitet – uansett om du velger å 
koble til en digital kilde (USB-A til USB-C-kabel) eller fra en 
analog kilde (3,5 mm til 3,5 mm jack-kabel).
Begge kablene er avtakbare og laget av flettede, flokefrie ma-
terialer. Den analoge kabelen har også en anti-vri-låse-funks-
jon som hindrer at kabelen trekkes ut ved et uhell. 

De myke trykkavlastende proteinputene isolerer og ventil-
erer samtidig. De solide metallhengslene og de beskyttende 
metallkoppene med netting gir stabilitet, noe som reduserer 
slitasje over tid.
Det polstrede justerbare pannebåndet gir ekstra komfort un-
der dyrebare øyeblikk, enten du velger å spille spill eller lytte 
til favorittmusikken din.

Lett tilgjengelig volumregulator og dempeknapp er plassert 
på baksiden av koppen på venstre side.
Huginn kommer i en eksklusiv, hard boks for oppbevaring.

MUNINN
Muninn er en fantastisk trådløs 2,4 GHz-fusjon mellom high 
fidelity og eSport – laget for å yte på høyt nivå og levere 
krystallklar lydkvalitet for spillere – i tillegg til lidenskapelige 
musikkfans. Den fleksible og uttrekkbare støydempende 
bommikrofonen er svært nøyaktig. Uønsket sus og støy fil-
treres for å gi høy tydelighet og en klar og naturlig stemme 
når du snakker. 

50 mm neodymium-høyttalerne er laget for å levere perfeks-
jon og 360-graders lydkvalitet – og ved å være trådløse får du 
friheten til å bevege deg rundt uten å ha forstyrrende kabler 
hengende overalt. Koble ganske enkelt senderen til en ledig 
USB-kontakt på spill-/ musikkenheten, så er du klar på få 
sekunder. Det innebygde batteriet lades når du kobler hode-
settet til enheten ved hjelp av den medfølgende ladekabelen.

De myke trykkavlastende proteinputene isolerer og ventil-
erer samtidig. De solide metallhengslene og de beskyttende 
metallkoppene med netting gir stabilitet, noe som reduserer 
slitasje over tid.
Det polstrede justerbare pannebåndet gir ekstra komfort un-
der dyrebare øyeblikk, enten du velger å spille spill eller lytte 
til favorittmusikken din.

På/av, volumkontroll og dempeknapp er plassert på baksiden 
av koppen på venstre side og er lett tilgjengelig.
Muninn leveres i en eksklusiv, hard oppbevaringsboks.

•  PASSER TIL: PLAYSTATION, XBOX, PC 
BÆRBAR/STASJONÆR, MAC, MOBIL

•  FREKVENSOMRÅDE: 20 HZ–20 KHZ

•  FØLSOMHET (SPL): 119 DB 

•  IMPEDANS: 32Ω

•  MAKS STRØMEFFEKT: 20 MW

•  VEKT: 263 G
MUNINN: 160376HUGINN: 160375

USP
• TRÅDLØST 2,4 GHZ HODESETT

• 2,4 GHZ USB-SENDER INKLUDERT

•  STØYREDUSERENDE UTTREKKBAR 
MIKROFONBOM

•  50 MM NEODYMIUMHØYTTALERE 
MED HØY YTELSE

• AVKJØLENDE PROTEINPUTER

•  METALLHENGSLER OG BESKYTTENDE 
GITTER PÅ KOPPENE

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

•  PASSER TIL: PLAYSTATION, XBOX, PC 
BÆRBAR/STASJONÆR PC, 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

• FØLSOMHET (SPL): 119 DB

• IMPEDANS: 32Ω

• MAKS STRØMEFFEKT: 20 MW

• BATTERI: 500 MAH LITIUM 

• DRIFTSTID: OPPTIL 18 TIMER

• VEKT: 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


