


Tính năng nổi bật

MICROPHONE 
XOAY LINH HOẠT ĐIỀU CHỈNH VỪA VẶN

DRIVER 50 MM MẠNH MẼ

ĐÈN NỀN DÒNG CHẢY RGB 

CHIỀU DÀI DÂY CÁP: 220 CM

GIẮC CẮM USB MẠ VÀNG

Đối với RUSH ER30, chúng tôi đã lược bỏ những tính năng không cần thiết và chỉ tích hợp những thứ mà gamer thật sự 
mong muốn ở một chiếc tai nghe chơi game hiện đại: Âm thanh phong phú với khả năng truyền tải rõ ràng, có thể điều 
chỉnh để có một cảm giác đeo thoải mái nhất trong những ván đấu dai dẳng; thiết kế gaming góc cạnh, hầm hố, cùng với 
đó là những điểm nhấn sắc màu hiện đại. Toàn bộ sản phẩm đảm bảo được sự thân thiện với ng dùng, điều khiển dễ dàng 
và được tặng kèm một cặp đệm tai vải thay thế.



Lung linh với đèn RGB đa sắc màu
Ngoài thiết kế hiện đại dựa trên phong cách RUSH cổ điển, RUSH 30 còn được trang bị đèn RGB được sắp xếp chạy xung 
quanh logo ở phía ngoài củ tai, mang đến một điểm nhấn sắc màu với dải quang phổ cầu vồng đẹp mắt.



Âm thanh game 
ổn định tuyệt đối
Với đường kính loa 50mm được tích hợp 
bên trong RUSH ER30, sẽ mang đến sự ổn 
định về âm thanh khi chơi game. Chúng 
tạo ra những âm thanh mạnh mẽ và chân 
thực, và đặc biệt là âm bass gần như có thể 
cảm nhận được bằng cảm giác vật lý.

Khả năng truyền tải tiếng nói rõ ràng
RUSH ER30 sẽ không làm bạn thất vọng khi bạn sử dụng để 
giao tiếp với đội nhóm. Chiếc microphone điều chỉnh linh 
hoạt sẽ luôn luôn sẵn sàng để truyền tải giọng nói của bạn 
đến với đồng đội.



Thoải mái dài lâu

RUSH ER30 đảm bảo được sự thoải mái là 
nhờ chiếc headband có thể điều chỉnh, 
được lót đệm và bọc da tổng hợp mềm 
giống như đệm tai. Chúng tôi cũng tặng 
kèm một cặp đệm tai bằng vải thoáng khí 
để người dùng dễ dàng thay thế theo nhu 
cầu sử dụng.

Dễ dàng 
sử dụng
Với kết nối USB, RUSH ER30 sẽ dễ dàng 
"plug & play". Và thậm chí nó còn trở nên 
tiện lợi hơn nhờ một sợi cáp có độ dài 220 
cm. Ngoài ra, bộ chỉnh âm và tắt micrô 
được tích hợp trên củ tai trái, có thể dễ 
dàng điều chỉnh.



Thông số kỹ thuật

Thông tin cơ bản:
 Loại hình: Tai nghe âm thanh nổi
 Thiết kế: Chụp tai
 Giắc kết nối: USB
 Phát sáng: RGB
 Trọng lượng không tính dây cáp: 320 g 

Thông số kỹ thuật của 
tai nghe
 Đường kính loa nghe: 50 mm
 Trở kháng: 32 Ω
 Tần số đáp ứng: 20 Hz - 20,000 Hz
 Độ nhạy: 109 dB ± 3 dB
 Công suất tối đa: 30 mW
 Điều chỉnh âm lượng

Thông số kỹ thuật của 
Micophone
 Điều hướng: Đẳng hướng
 Trở kháng: 2.2 kΩ
 Tần số đáp ứng: 100 Hz - 10,000 Hz
 Độ nhạy: -42 dB ± 3 dB
 Microphone xoay linh hoạt
 Tắt Mirophone

Dây cáp và giắc kết nối
 TTổng chiều dài dây cáp USB: 220 cm
 Giắc kết nối mạ vàng

Khả năng tương thích
 PCs/Notebooks, PlayStation 4

Gói sản phẩm bao gồm:
 RUSH ER30
 Đệm tai vải đi kèm
 Hướng dẫn sử dụng

www.sharkoon.com


