
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H6PRO 
Gyakran ismételt 
kérdések 



Mi a különbség a H6PRO és a H3 között? 
A H6PRO headset kialakítása nyitott, így kiválóan szellőző fülkagylóin keresztül kiterjedt, természetes Hi-Fi hangzást biztosít. 

 
A H6PRO egy levehető, kényelmesen kezelhető, mágneses mikrofonkarral rendelkezik, így ideális választást jelent a különálló 
mikrofont használó streamerek számára. 

 
A H6PRO egy merőben más hangszórórendszerrel bír, valamint a készítéséhez felhasznált alapanyagok és a kidolgozása is jobb 
minőségű. Az új headset egy prémiumkategóriás termék, elsőosztályú alkatrészekkel. 

 
Mi a különbség a H6PRO zárt változata és a GSP 600 között? 
A H6PRO zárt változata – az újragondolt kényelem és esztétika jegyében – elegánsabb megjelenéssel és keskenyebb fejpánttal 
rendelkezik. 

 
A mágnesesen csatlakozó mikrofonkar könnyedén levehető és visszahelyezhető. Ráadásul a hosszabb és karcsúbb mikrofonkar 
könnyebben pozícionálható, ami tökéletesebb hangrögzítést eredményez. 

 
Az új headset tömege csaknem 20%-kal kevesebb, így kényelmesebben viselhető. 

 
Mi a különbség a H6PRO nyitott változata és a GSP 500 között? 
A H6PRO nyitott változata – az újragondolt kényelem és esztétika jegyében – elegánsabb megjelenéssel és keskenyebb fejpánttal 
rendelkezik. 

 
A mágnesesen csatlakozó mikrofonkar könnyedén levehető és visszahelyezhető. Ráadásul a hosszabb és karcsúbb mikrofonkar 
könnyebben pozícionálható, ami tökéletesebb hangrögzítést eredményez. 

 
Az új headset tömege csaknem 20%-kal kevesebb, így kényelmesebben viselhető. 

 
A mikrofon cserélhető? 
Mivel a teljes mikrofonkar levehető, eltörése, illetve elvesztése esetén külön is megvásárolható. Ha a mikrofon a 2 éves garanciaidő 
lejárta előtt romlik el, ingyenesen küldünk egy cseremikrofont – ez azonban a hiba/sérülés okától függ. A következő elemek 
cserélhetők, amelyek mindegyike megvásárolható a webshopban: 

- H6PRO mikrofon – Sebring-fekete 

- H6PRO mikrofon – zöld 

- H6PRO mikrofon – fehér 
 

Pótolható a mikrofon fedlapja? 
A H6PRO headset tartozékai között két mikrofon-fedlapot találsz. Ha mindkét mikrofon-fedlapot elveszítenéd, webshopunkban 
vásárolva pótolhatod: 

- H6PRO fedlap – Sebring-fekete 

- H6PRO fedlap – zöld 

- H6PRO fedlap – fehér 
 

Cserélhetők a fülpárnák? 
Igen, a headset fülpárnái cserélhetők és a webshopon keresztül közvetlenül is megvásárolhatók: 

- H6PRO fülpárna – fekete – nyitott 

- H6PRO fülpárna – fekete – zárt 

- H6PRO fülpárna – fehér – nyitott 

- H6PRO fülpárna – fehér – zárt 



A csatlakozókábel cserélhető? 
Ez a headset cserélhető csatlakozókábellel rendelkezik. A régi kábel platformtól függően az UN PC-kábellel vagy az UNP konzolkábellel 
váltható fel – mindkettő megvásárolható a webshopban. Ha a csatlakozókábel a kiegészítőkre vonatkozó 6 hónapos garanciaidő lejárta 
előtt törik el, ingyenesen új csatlakozókábelt küldünk – ez azonban a sérülés okától függ. A következő kábelek cserélhetők, amelyek 
mindegyike megvásárolható a webshopban: 

- GSA 30 PC-kábel – fekete 

- GSA 30 konzolkábel – fekete 

- GSA 30 PC-kábel – fehér 

- GSA 30 konzolkábel – fehér 
 

Hogyan működik a mikrofon? 
A H6PRO a kommunikációhoz egy kiváló minőségű mikrofonnal ellátott mikrofonkarral van felszerelve. Ha nincs szükség a mikrofonra, 
a mikrofonkar levehető. A tartozékként mellékelt mágneses fedlap lecsatolást követően a mikrofonkar helyére illeszthető, hogy a nyílás 
takarva legyen. 

 
Ha el szeretnéd némítani a mikrofont, egyszerűen emeld fel a mikrofonkart. 

 
Rendelkezik a headset saját szoftverrel? 
Ez egy plug-and-play headset, ami azt jelenti, hogy nem igényel semmilyen beállítást vagy további szoftvert. A headset az elejétől kezdve 
optimálisan működik és a platformok széles körével kompatibilis. 

 
Ha használni szeretnéd az EPOS GAMING SUITE szoftvercsomagot, akkor próbáld ki külső USB hangkártyáink valamelyikét: 
GSX 300, GSX 1000 vagy GSX 1200 PRO. 

 
Kompatibilis ez a headset a GSX 1000/GSX 1200 PRO/GSX 300 erősítővel? 
Ez a headset kompatibilis az EPOS külső hangkártyáival, melyeken keresztül számos különböző funkció érhető el: 7.1-es surround 
hangzás, EQ beállítások, a játék- és chat-hang független vezérlése, stb. Csak csatlakoztasd a headsetet az erősítőhöz, és élvezd a 
kivételes, magával ragadó, holografikus hangzást. 

 
Milyen platformokkal kompatibilis a headset? 
Ez a headset a következő platformokkal kompatibilis: PC, Mac®, PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox X|S sorozat és Nintendo Switch. Vedd 
figyelembe, hogy ez a headset konzol- és PC-kábellel kerül forgalomba, lehetővé téve a platformok közötti tetszőleges váltást. 

 
Lehet hívást fogadni ezzel a headsettel? 
Ez a headset a 3,5 mm-es jack-porttal rendelkező eszközökön keresztül érkező hívások fogadására használható, amennyiben a 
mikrofon fel van csatolva. Mivel ez a headset analóg, nem csatlakoztatható telefonokhoz, illetve táblagépekhez Bluetooth®-
kapcsolaton keresztül. 

 

Néhány szó az EPOS-ról 

Az EPOS egy audio és videó megoldásokkal foglalkozó cég, amely az üzleti szférában dolgozó szakemberek, valamint a gaming közösség számára fejleszt és értékesít eszközöket. A vezető és 
korszerű technológiákat alkalmazó, dán alapítású cég csúcsminőségű audio és videó megoldásokat kínál, melyek kialakításuk, működésük és teljesítményük tekintetében a legkiválóbb 
tulajdonságokkal dicsekedhetnek. 

 
Az EPOS annak eredményeként alakult, hogy a Sennheiser Communications – a Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG és a Demant A/S által alkotott vegyesvállalat – vezetősége az üzleti megoldásokra fókuszáló szegmens 
leválasztása és független kibontakoztatása mellett döntött. 
 Új, saját márkájú termékválasztékának bevezetése mellett az EPOS – EPOS I SENNHEISER márkanév alatt – továbbra is forgalmazza a korábbi Sennheiser Communications termékeket. 

 
Az EPOS a Demant Group – a világ hang- és hallássegítő technológiák terén vezető csoportjának – tagja. Mint ilyen, az innováció és a hangzás területén szerzett több, mint 115 éves tapasztalatra épít.  

A dániai, koppenhágai székhelyű EPOS a nemzetközi piacokon működik és több, mint 30 országban rendelkezik irodákkal, illetve partnerekkel. 

További információk: www.eposaudio.com 

http://www.eposaudio.com/

