H3 Hybrid
USB gaming headset Bluetooth® funkcióval
Modell: SCBT25
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Bevezetés
Vezetékes, Bluetooth® vagy mindkettő – választásod szerint
Az EPOS H3 Hybrid gaming headset
az USB-eszközzel/játékkonzollal
létesített vezetékes csatlakozás mellett
Bluetooth®-kapcsolatra is lehetőséget
ad azon gamerek számára, akik kiváló
minőségű headsetjüket többféleképpen
is szeretnék csatlakoztatni.
A kényelmes viselet érdekében a
headset fejpántja a hosszjelölések
segítségével könnyedén a kívánt
méretre állítható.
A gömbcsuklóval kapcsolódó fülrészek
és az ergonomikus formájú fülpárnák
bármely arcformához tökéletesen
illeszkednek.
A gamer headset levehető
mikrofonkarjába épített főmikrofon
tisztán és érthetően közvetíti a hangod
chatelés közben, míg a másodlagos
mikrofon, amely a fülkagylóban kapott
helyet, akkor kap szerepet, amikor a
mikrofonkar eltávolítását követően
telefonálsz valakivel.
Az EPOS Gaming Suite
szoftvercsomag letöltésével PC-den
7.1-es surround hangzással játszhatsz.

Főbb előnyök és jellemzők
Többféle csatlakoztatási
lehetőség
Vezetékes USB PC gaming
headset analóg konzolokkal és
Bluetooth® eszközökkel történő
használathoz
EPOS audio technológia
Az EPOS által tervezett játékhanggal
minimálisra csökken a reakcióidőd.
EPOS Gaming Suite szoftvercsomag
A Microsoft® Windows 10 alatt futó
EPOS Gaming Suite
szoftvercsomaggal tovább fokozhatod
a hangzásélményt.
Hangkeverés
Az USB-eszközzel/játékkonzollal
létesített vezetékes csatlakozás mellett
Bluetooth®-kapcsolatot is létesíthetsz.
Levehető, mágneses mikrofonkar
A mágneses csatlakozásnak
köszönhetően a mikrofonkar
könnyedén levehető, illetve
visszahelyezhető.

Ha a headsetet okostelefonoddal is
párosítod, a Bluetooth® kapcsolaton
keresztül játék közben is cseveghetsz
barátaiddal, amikor éppen egy-egy
meccsre vársz.

§

A biztonságos használatra vonatkozó információkat a
Biztonsági útmutatóban találod.

Csomag tartalma
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Csomag tartalma

H3 Hybrid
USB gaming headset Bluetooth funkcióval

Fedlap útközbeni használathoz
mikrofokar helyett

USB kábel
USB-C® --> USB-A csatlakozódugó
Audiokábel
2,5 mm – 3,5 mm-es jack dugó
Gyors
üzembehelyezési
útmutató
Fordítási adatlap
Biztonsági útmutató
Megfelelőségi adatlap

A H3 Hybrid áttekintése
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A H3 Hybrid áttekintése
A headset áttekintése

Mikrofon

Állítható fejpánt

Levehető mikrofonkar
némítás funkcióval

Fülrészbe
illesztett mikrofon,
útközbeni használatra
Áramkapcsoló gomb
LED
USB-aljzat

Audioaljzat

Hangerő-szabályozó gomb
SMART gomb

A H3 Hybrid áttekintése
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A headset LED-jelzéseinek áttekintése
Headset

LED

Jelentés
3x

A headset bekapcsol
A headset párosítási
üzemmódban van
A mobileszközzel történő párosítás
sikeres volt
A headset sikeres csatlakoztatását
követően a LED kialszik

3x

A headset kikapcsol

3x

A párosítás sikertelen volt vagy
törölve lett
A tölthető akku lemerülőben van

A headset töltődik: a szín az akku
töltöttségi szintjét jelzi;
a LED teljesen feltöltött
állapotban kialszik

3x

A párosítási lista törlődött

Az ikonok áttekintése
Koppints a gombra

i

Megjegyzés: érdemes tudni

2x

Nyomd meg a gombot kétszer

LED-es jelzések

3s

Nyomd meg és tartsd lenyomva a
gombot

Hangüzenet hangzik el

Első lépések
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Első lépések
Csatlakoztatási lehetőségek
A headset csatlakoztatási módjai:
•

A Az USB kábel használatával PC-hez vagy PlayStation® PS5™ / PS4™ konzolhoz vagy

• B az audiokábel használatával
Nintendo Switch™, PlayStation® PS5™ / PS4™, Xbox® One és Series X/S konzolhoz vagy
• C Bluetooth kapcsolaton keresztül mobileszközökhöz (pl. okostelefon, tablet).
Lehetőséged van két különböző hangforrás hangjának keverésére is – ld. 15.o..

A Ha a headsetet USB kábellel csatlakoztatod, akkor a headset egyidejűleg
töltődik is.

Első lépések
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A Csatlakoztatás PC-hez USB kábelen keresztül és az akku
töltése
>
>

>

Csatlakoztasd az USB kábel kisméretű csatlakozódugóját a headset mikro-USB portjához.
Csatlakoztasd a másik csatlakozódugót a PC USB-A portjához.
A headset automatikusan bekapcsol. A LED 3-szor zöld színben felvillan.
Elhangzik egy az akku hátralévő élettartamára vonatkozó beszédhangos
üzenet – ld. 25.o. Az akku töltődni kezd. A LED lassan pulzálva jelzi az akku
töltöttségi szintjét.
Szükség esetén változtasd meg a hangbeállításokat és telepítsd az EPOS
Gaming Suite szoftvercsomagot (ld. következő fejezet).

A

H3 Hybrid

3x

Az USB kábel eltávolítása:
> Húzd ki a csatlakozódugót a headsetből és az eszközből. A headset
automatikusan kikapcsol – hacsak nem érzékel aktív Bluetooth
kapcsolatot.

Első lépések

B Csatlakozás audiokábellel
Az audiokábel fő felhasználási területei:
• Nintendo Switch™
• PlayStation PS5™ / PS4™
• Xbox® One és Series X/S
Az audiokábel csatlakoztatása:
> Csatlakoztasd a kisméretű jack dugót a headset audio aljzatához. Ügyelj arra,
hogy a dugón lévő jelölés ne lógjon ki az aljzatból.
> Csatlakoztasd a 3,5 mm-es jack dugót eszközöd audio aljzatába.
>

A headset bekapcsolásához nyomd meg az áramkapcsoló gombot (ld. 13.o.).

B

Az audiokábel eltávolítása:
> Húzd ki a csatlakozódugót a headsetből és az eszközből.

8

Első lépések
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C A headset párosítása Bluetooth kapcsolaton keresztül
FIGYELMEZTETÉS
Hibás működés okozta veszély!
A mobileszközök által közvetített rádióhullámok kárt tehetnek az érzékeny
és védelem nélküli eszközökben.
>

Csak olyan helyen telefonálj a headset használatával, ahol
engedélyezett a vezeték nélküli Bluetooth technológia használata.

A headset megfelel a Bluetooth 5.2 szabványnak. A Bluetooth eszközöknek
támogatniuk kell a „korszerű audio disztribúciós profilt” (A2DP).
A headset Bluetooth kapcsolaton keresztül mobileszközökhöz (pl. okostelefon,
tablet) csatlakoztatható.
A headset akár nyolc párosított eszköz mentésére is képes. A kilencedik
készülék párosításakor a headsetben a párosítási lista első helyén szereplő
eszköz íródik felül. Ha újból a felülírt eszközhöz szeretnél kapcsolódni, akkor
újból párosítanod kell azt a headsettel.

Több eszköz is párosítva lehet, de a headset egyszerre csak egy Bluetooth
eszközzel tud kapcsolódni.

Első lépések

10

A headset párosítása mobileszközzel Bluetooth kapcsolaton keresztül
1 A headset bekapcsolásához nyomd meg az áramkapcsoló gombot
2 Nyomd meg a SMART gombot, amíg a LED felváltva kéken és pirosan
villogni nem kezd (párosítási üzemmód)
3 Keress rá a Bluetooth eszközökre és a kapcsolat létrehozásához válaszd ki az
EPOS H3 Hybrid opciót – ld. a mobileszköz használati útmutatója. Amint a
headset és a mobileszköz párosítása megtörténik, a LED kialszik

1

C

2s

3x

2
3s

3
EPOS
H3 Hybrid
...
...

3x
i

A párosítás törlése:
Nyomd meg a SMART gombot

>

Első lépések
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Az EPOS Gaming Suite szoftvercsomag telepítése
Az ingyenes EPOS Gaming Suite szoftveren keresztül a headsetet újabb képességekkel
ruházhatod fel. A szoftver csak a Microsoft® Windows operációs rendszerhez érhető el.
A szoftveren keresztül a headset konfigurálása (pl. SMART gomb, EQ, sajáthang,
zajcsökkentés), illetve az eszközök frissítése is elvégezhető.
>

Töltsd le a szoftvert a www.eposaudio.com/gaming/downloads linken keresztül.

>

Telepítsd a szoftvert.

www.eposaudio.com/gaming/downloads

EPOS Gaming Suite

x

EPOS Gaming Suite

A hangbeállítások módosítása – Microsoft® Windows
Az USB kábel csatlakoztatásakor a Windows általában automatikusan módosítja a
hangbeállításokat. Ha a headset csatlakoztatva van, de nem hallasz hangot:
>

Kattints jobb gombbal az audio (hangszóró) ikonra.

>

A kimeneteknél válaszd ki az EPOS H3 Hybrid opciót fő audio eszközként.

Audio Settings
EPOS
H3 Hybrid

x

Első lépések
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A headset egyedi beállítása
A kiváló hangminőség és a lehető legkényelmesebb viselet elérése érdekében a
headsetet megfelelően a fejedhez kell igazítanod.
>

A headset viselésekor a fejpántnak a fejtetőn kell körbefutnia.

A fejpánt és a mikrofonkar beállítása
A headsetet úgy állítsd be, hogy
a fülpárna kényelmesen takarja a füled,
füled körül egyenletes, enyhe nyomást érezz,
a fejpánt tökéletesen feküdjön a fejedre.
> Hajtsd úgy a mikrofonkart, hogy egyvonalban legyen a száddal, kb. 2 cm
távolságra a szád sarkától.
>

>
>
>

01
02
03
04

Használati tanácsok – alapismeretek
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Használati tanácsok – alapismeretek
FIGYELMEZTETÉS
Halláskárosodás veszélye!
A hosszú ideig alkalmazott magas hangerő tartós halláskárosodáshoz
vezethet.
>

A headset felhelyezése előtt állítsd a hangforrás hangerejét alacsony szintre.

>

Ne használj hosszú időn keresztül magas hangerőszintet.

A headset bekapcsolása – automatikus csatlakozás
Ha az USB kábellel csatlakoztatod, a headset automatikusan bekapcsol.

Az összes egyéb csatlakoztatás esetén:
> A headset bekapcsolásához nyomd meg az áramkapcsoló gombot.
A LED 3-szor zölden villan. Elhangzik egy az akku hátralévő üzemidejére
vonatkozó hangüzenet (ld. 25.o.). A headset megpróbál automatikusan
kapcsolódni a vezeték nélküli eszközökhöz (ld. következő fejezet).

2s

3x

Használati tanácsok – alapismeretek
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Automatikus vezeték nélküli kapcsolat
Bekapcsolást követően a headset automatikusan megpróbál kapcsolódni a
legutóbb kapcsolódó Bluetooth eszközhöz. Ha az nem érhető el, a headset
megpróbál egy másik eszközt találni.
A kapcsolat sikeres létrehozását követően egy hangüzenet hallható, és a LED
háromszor kéken villan.

3x

i

Ha a headset nem talál olyan párosított eszközt, amelyhez csatlakozni tudna, 30
perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Vezeték nélküli eszközök manuális csatlakoztatása
Egy idő elteltével az automatikus keresés abbamarad. Ha az automatikus keresés
befejezését követően szeretnél csatlakozni Bluetooth-eszközödhöz, manuálisan
kell csatlakoznod:
>

Aktiváld az EPOS H3 Hybrid opciót a csatlakoztatott Bluetooth-eszközök
listáján vagy

>

Kapcsold ki, majd be a headsetet a legutóbb használt eszközhöz történő
csatlakoztatáshoz.

Használati tanácsok – alapismeretek
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Hangkeverés: két csatlakoztatott eszköz
A hangkeverés funkció használatával lehetőséged van arra, hogy pl. miközben az
egyik eszközön játszol, egy másikon chatelj.
Lehetőséged van két hangforrás kombinálására:
1 elsődleges eszköz: audiokábel, USB-csatlakozás és
2 másodlagos eszköz: Bluetooth-kapcsolat

+

+

Használati tanácsok – alapismeretek
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Hangerő szabályozása
>
-

Forgasd el a hangerő-szabályozó gombot
az óramutató járásával megegyező irányba a hangerő növeléséhez
az óramutató járásával ellenkező irányba a hangerő csökkentéséhez.

Alternatív lehetőségként a csatlakoztatott eszközön is beállíthatod a hangerőt.

A hangerő változtatása hangkeverés közben
Ha két eszközt csatlakoztattál:
>

Az elsődleges eszköz (audiokábel, USB) hangerejét a hangerő-szabályozó
gomb elforgatásával tudod módosítani.

>

A másodlagos Bluetooth-eszköz hangerejét manuálisan tudod módosítani.

+

Használati tanácsok – alapismeretek
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A headsetmikrofon hangerejének beállítása softphone-ok esetén
>

Hívj fel valakit a csatlakoztatott eszközön, aki segít, hogy megtaláld a
mikrofon hangerejének megfelelő beállítását.

>

Állítsd be a mikrofon hangerejét a softphone alkalmazásban és/vagy a PC
hangbeállításainál.

x

A headset-mikrofon némítása
>
-

A mikrofonkart húzd felfelé,
amíg egy kattanást nem hallasz vagy
a mikrofon némításának megszüntetéséhez hajtsd lefelé.

katta

Használati tanácsok – alapismeretek
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Telefonhívások kezelése
Kezelni tudod a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközökön folytatott
hívásokat. Ezek a funkciók eszköz- és alkalmazásfüggőek.
>

Híváskezdeményezés a csatlakoztatott eszközön keresztül.

>

Nyomd meg a SMART gombot:

Hívás fogadása

2x

Hívás fogadásának elutasítása

2x

Beszélgetés befejezése

Használati tanácsok – alapismeretek
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A surround hangzás vagy a gyári programok aktiválása
A híváskezelésen túl további funkciókat is rendelhetsz a SMART gombhoz az
EPOS Gaming Suite alkalmazáson keresztül (ld. 11.o.): surround hang vagy gyári
program választás.
A SMART gomb beállításának módosítása:
>

Csatlakoztasd a headsetet a PC-hez (ld: 7.o.).

>

Módosítsd és mentsd el a SMART gomb beállításait az EPOS Gaming Suite szoftveren
keresztül.

EPOS Gaming Suite

x

Smart button
Surround hangzás

>

EPOS Gaming Suite

x

Smart button
Preset switcher

Nyomd meg a SMART gombot:

Gyári programok:
- FLAT (nincs hangszínszabályozás)
- MUSIC
- ESPORT (magaskiemelés)
- MOVIE
- Személyre szabott*
Surround sound:
váltás a sztereó és a térhangzás között
Preset switcher
váltás a gyári EQ-beállítások között*

*Személyre szabott beállítás: az EPOS Gaming Suite szoftverben saját programot
is beállíthatsz. További információ: www.eposaudio.com/gaming.

Használati tanácsok – alapismeretek
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A headset használata útközben
Ha útközben szeretnéd használni a headsetet, leveheted a mikrofonkart, a
tartozékként mellékelt fedlapot illesztve a helyére.
A headsettel ezt követően is bonyolíthatod hívásaid, mivel a fülkagyló is tartalmaz
egy mikrofont. Ez a mikrofon csak a csatlakoztatott eszközön keresztül némítható.

A mikrofonkar lecserélése a fedlapra
>

Fogd meg a mikrofonkart a fülrészhez közel, és emeld meg. Semmiképp se a
hajlítható résznél vagy a mikrofonnál fogva húzd.

>

Helyezd a nyílásba a mágneses fedlapot.

Használati tanácsok – alapismeretek

A mikrofonkar felhelyezése
>

Nyomd meg a fedlap jelöléseit a kivételhez.

>

Illeszd a helyére a mikrofonkart.

21
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A headset kikapcsolása
A headset automatikusan kikapcsol, ha kihúzod az USB-kábelt – kivéve, ha
Bluetooth-kapcsolatot érzékel.

Az összes egyéb csatlakoztatás esetén:
> A headset bekapcsolásához nyomd meg az áramkapcsoló gombot.
A LED háromszor pirosan villan, majd a headset kikapcsol. A headsetben
„power off” (kikapcsolás) hangüzenet hallható.

2s

3x
i

Ha a headset vezeték nélkül csatlakozik, és nincs audiojel, az akku
kímélése érdekében 30 perc elteltével kikapcsol.

22

Használati tanácsok – alapismeretek

A headset töltése és tárolása
A headset töltése
>

Csatlakoztasd az USB-kábelt a headsethez és a PC-hez vagy a
PlayStation® konzolhoz (ld. 7.o.), illetve egy megfelelő hálózati
adapterhez*.
A headset automatikusan bekapcsol. Az akku töltődni kezd. A LED pirosan,
sárgán vagy zölden villog (az akku állapotától függően), teljesen feltöltött
állapotban pedig kikapcsol (kb. 1 óra 50 perc).

3x

Ha a headset akkujának töltöttségi szintje lecsökken, a LED pirosan villog és
többször is elhangzik a „recharge headset” (töltsd fel újra a headsetet) hangüzenet. Az akku lemerülése esetén pedig a headset automatikusan kikapcsol.
*Csak legfeljebb 5 V-os (±0,25 V) USB tápegységet használj.

23

Használati tanácsok – alapismeretek

A headset tárolása
>

A headsetet tiszta, száraz helyen tárold.

A kiegészítőként megvásárolható GSA 50 headsettartó használatával a
gaming headset nincs feleslegesen szem előtt, viszont szükség esetén
könnyen elérhető. A tartó a www.eposaudio.com weboldalon keresztül
vásárolható meg.

GSA 50

24

Jó tudni
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Jó tudni
A hátralévő akkuteljesítmény ellenőrzése
Az EPOS Gaming Suite szoftverben ellenőrizheted a headset akkujának töltöttségi
szintjét. Egyes mobileszközök is jelzik az akku töltöttségi szintjét.

EPOS Gaming Suite

x

Az akku töltöttségi szintje a headset minden egyes bekapcsolásakor, illetve az USBkábel csatlakoztatásakor megjelenik.
LED

-Hangüzenet

Akku töltöttségi szintje

„More than 80 percent battery left”

> 80%

„More than 60 percent battery left”

> 60%

„More than 40 percent battery left”

> 40%

„More than 20 percent battery left”

> 20%

Automatikus hangutasítás:
„Recharge headset”

< 20%

>

Töltsd fel a headsetet (ld. 23.o.).

Ha a headset akkujának töltöttségi szintje lecsökken, a LED pirosan villog és
többször is elhangzik a „recharge headset” (töltsd fel a headsetet) hangüzenet.
Az akku lemerülése esetén pedig a headset automatikusan kikapcsol.

Jó tudni
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A Bluetooth hatótávolság elhagyása
A headset és a csatlakoztatott eszköz közötti hatótávolság eszközfüggő. Az
átviteli tartomány nagyban függ a környezeti feltételektől (úm. fal vastagsága,
anyaga stb.).
Szabad rálátás esetén a Bluetooth átvitel hatótávolsága akár 15 méter is
lehet. Ha a hangminőség romlik, vagy a kapcsolat teljesen megszakad:
> Az újbóli csatlakozáshoz lépj be újra a Bluetooth-eszköz hatósugarába.

15 m

Jó tudni
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Sajáthang beállítása
Beállíthatod, hogy a headseten keresztül mekkora hangerővel halld a saját
hangod.
>

Nyisd meg az EPOS Gaming Suite alkalmazást (ld. 11.o.).

>

Módosítsd a sajáthang (sidetone) beállítást.
A beállítás elmentődik a headsetben, így az összes játékplatform használata
esetén rendelkezésre áll.

EPOS Gaming Suite

x

Sidetone

i

A sajáthang csak a csatlakoztatott mikrofonkar mikrofonjának használatakor működik.

Jó tudni
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A termék karbantartása és frissítése
A termék tisztítása
FIGYELMEZTETÉS
A különféle folyadékok károsíthatják a termék elektronikáját!
Az eszköz burkolatába bejutó folyadék rövidzárlatot okozhat és károsíthatja az
elektronikát.
>

Ne vigyél folyadékot a termék közelébe.

>

Ne használj semmilyen oldószert vagy tisztítószert.

>

A terméket elég csak egy száraz törlőruhával áttörölni.

Jó tudni

Fülpárnák cseréje
Higiénés okokból a fülpárnákat rendszeres időközönként cseréld. A tartalék
fülpárnákat a helyi EPOS partnernél vásárolhatod meg.
>

Távolítsd el óvatosan a régi fülpárnát a fülkagylóról.

>

Helyezd fel az új fülpárnát a fülkagylóra és nyomd rá körbe-körbe haladva.

29

Jó tudni
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A firmware frissítése
A headset firmware-jét az ingyenes EPOS Gaming Suite szoftvercsomagon keresztül
frissítheted (ld. 11.o.).
>

Csatlakoztasd az USB kábelt a headsethez és a PChez. A headset bekapcsol.

>

Indítsd el az EPOS Gaming Suite szoftvert. Ha új firmware érhető el, a
szoftver végigvezet a frissítési folyamaton.

EPOS Gaming Suite

x

3x

Az újratölthető akku cseréje/kivétele
Az akkumulátort kizárólag hivatalos EPOS szervizközpont cserélheti ki vagy
távolhatja el.
>

Ha az újratölthető akku kivételére vagy cseréjére van szükség, vedd
fel a kapcsolatot a EPOS szakszervizzel. A helyi EPOS
szervizpartner megtalálásához látogass el a www.eposaudio.com
oldalra.

Hibaelhárítás
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Hibaelhárítás
Hibajelenség

Valószínűsíthető ok

Megoldás

A headset nem
kapcsolható be

A tölthető akku lemerült.

>

Töltsd újra a headset
akkuját.

Oldal

Nincs vagy
kimaradozik az
audiojel

A headset és a Bluetooth
eszköz nincs párosítva.

>

Párosítsd a headsetet.

9

A beállított hangerő túl
alacsony

>

Növeld a hangerőt a
headseten vagy a
csatlakoztatott eszközön.

16

A headset vagy a
csatlakoztatott eszköz ki
van kapcsolva.

>

Kapcsold be a headsetet
vagy az eszközt.

13

Az audiokábel dugói
nincsenek teljesen
bedugva.

>

Helyezd vissza a dugókat.

8

Az USB-kábel
csatlakozódugói
nincsenek teljesen
bedugva.

>

Helyezd vissza a dugókat.

7

A headset nem
csatlakoztatható
Bluetoothkapcsolaton
keresztül.

A headset nincs párosítva.

>

Párosítsd a headsetet.

9

A csatlakoztatott eszközön
ki van kapcsolva a
Bluetooth.

>

Kapcsold be a Bluetooth funkciót.

–

A headset
nem
kapcsolható ki

A headset USB-kábellel
van csatlakoztatva:
automatikus bekapcsolás

>

Húzd ki az USB-kábelt.

>

Kapcsold ki a headsetet.

7
22

A headset nem
reagál a
kezelőgombok
megnyomására

Szoftver- vagy
hardverproblémák

>

Kapcsold ki, majd újra vissza a
headsetet.

22
13

>

Töröld a headset párosítási
listáját.

32

A headset alaphelyzetbe állítása:
> Nyomd meg egyszerre az
áramkapcsoló és a SMART
gombot. A headset LED-je
villog, és a headset kikapcsol.

–

23

Ha a tapasztalt hibajelenség nem szerepel a fenti táblázatban vagy a hibát nem
lehet megoldani az ajánlott módon, lépj kapcsolatba további segítségért a helyi
EPOS képviselettel.
A helyi EPOS szervizpartner megtalálásához látogass el a www.eposaudio.com oldalra.

Hibaelhárítás
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A headset párosítási listájának törlése (újraindítás)
>

A headset bekapcsolásához nyomd meg az áramkapcsoló gombot.

>

Nyomd meg és tartsd lenyomva a SMART gombot, amíg a LED felváltva
kéken és pirosan villogni nem kezd (párosítási üzemmód).

>

Nyomd meg ismét a SMART gombot 2-szer. A LED 3-szor bíbor
fénnyel villan. A párosítási lista törlődik. A headset megpróbálja a
vezeték nélküli eszközökkel történő párosítást (ld. 9.o.).

3s

2x

3x

Műszaki jellemzők
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Műszaki jellemzők
H3 Hybrid headset
Méretek (szé.×ma.×mé.)

183×176×90 mm

Tömeg

: 298 g

Csatlakozás

• Bluetooth
• Konzolkábel:
1 x 3,5 mm-es audio jack csatlakozó, 4 pólusú;
hossz: 1,5 m
• USB-C --> USB-A kábel; hossz: 2 m

Készenléti idő

Bluetooth: max. 510 óra

Beszélgetési idő:
Töltési idő

Bluetooth-on keresztül
kb. 1 óra 50 perc

Újratölthető akku (beépített)

lítium-polimer / 3,7 V / 335 mA

Töltési feszültség

max. 5,5 V / max. áram 400 mA

Hangszóró típusa

dinamikus, zárt

Frekvenciaátvitel

Fejhallgató:

20 Hz–20.000 Hz

Mikrofon:

100 Hz–7.500 Hz

Érzékenység – fejhallgató
Érzékenység –
mikrofon (levehető)

max. 37 óra

116 dBSPL / 0 dBFS (1 kHz-nél)
-20 dBFS/Pa (1 kHz-nél) (mikrofonkar)
-22 dBFS/Pa (1 kHz-nél) (fülrész)

Teljes harmonikus torzítás (THD)

<0,5% 0 dBFS (1 kHz-nél)

Mikrofon típusa

Kétirányú ECM

Mikrofon iránykarakterisztikája

Kétirányú

Bluetooth
Bluetooth

5.2-es verzió / 1-es osztály

Hatótávolság

max. 15 m

Átviteli frekvencia

2402 Mhz–2480 MHz

Védjegyek
A Bluetooth® világmárka név és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye és tulajdona, melyeket a
DSEA A/S engedély alapján használ.
Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum védjegye.
A „PlayStation®” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye, illetve védjegye. Ugyanúgy a
„PS5™”/„PS4™” is ugyanennek a cégnek a védjegye.
Az összes többi védjegy a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezi.

DSEA A/S - www.eposaudio.com
Audio Partner Kft – www.audiospecialista.hu
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