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XPG EMIX H20 oraz EMIX H30 SE
– nauszne słuchawki dla graczy
od ADATA
Do portfolio akcesoriów dla graczy marki XPG
dołączają dwa nowe modele słuchawek – EMIX H20 z
podświetleniem RGB
oraz EMIX H30 SE z
przeprojektowanymi padami. Oba modele obsługują
wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1.
Model EMIX H20 to zupełnie nowe słuchawki w ofercie
producenta. Wykorzystują przetworniki o średnicy 50 mm i
są wyposażone w regulowany mikrofon kierunkowy oraz
przewód z oplotem o długości 2,2 m, zakończony wtykiem
USB. Akcesorium współpracuje z komputerami i laptopami z
systemami Windows 10/8/7.
Plastikowa obudowa modelu EMIX H20 skrywa dodatkowo
system podświetlenia RGB LED. Słuchawki obsługują też
technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1. Co
ciekawe,
nie
wymaga
ona
instalowania
żadnego
dedykowanego
oprogramowania
ani
stosowania
dodatkowych urządzeń
EMIX H30 SE to ulepszona wersja pierwszych słuchawek
nausznych marki XPG. Nowy model został wyposażony w
przeprojektowane pady, wykonane z oddychającej pianki,
która zapamiętuje kształt oraz wytrzymalszy aluminiowy
pałąk. Dzięki nim słuchawki bardziej przylegają do głowy i
zapewniają lepsza izolację dźwięków otoczenia.
Słuchawki zostały wyposażone w przetworniki o średnicy 53
mm, odłączany mikrofon oraz wzmocniony przewód z
materiałowym oplotem i pozłacanymi końcówkami wtyków.
W połączeniu ze wzmacniaczem XPG SOLOX F30 obsługują
technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 oraz
cztery dedykowane tryby pracy - Gra, Film, Muzyka i Głos.
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Słuchawki XPG EMIX H20 i EMIX H30 SE trafią wkrótce do
sprzedaży. Nowe modele będą objęte 2-letnią gwarancją
producenta. Ceny zostaną podane w momencie premiery
rynkowej.
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O marce ADATA
ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie
producentów
modułów
DRAM,
przenośnych
pamięci
masowych oraz kart microSD i SD. Firma została założona w
2001 roku. Od samego początku rozwija się w oparciu o
filozofię
tworzenia
innowacyjnych
oraz
wyjątkowych
produktów. Ten prosty przepis, realizowany przez ponad
dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać ofertę marki ADATA i
zdobyć zaufanie milionów klientów na całym świecie. ADATA
kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams.
Więcej informacji: www.adata.com
ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska
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