


PHỤC VỤ TỐT MỌI NHU CẦU

SKILLER SGH30 dành riêng cho 
những game thủ muốn trải nghiệm 
âm thanh trở nên tốt hơn và không 
giới hạn tính năng. Sản phẩm tai 
nghe gaming kết nối USB với đèn 
nền RGB tinh tế, được trang bị 
driver 40 mm và card âm thanh USB 
tích hợp, tạo ra giả lập âm thanh 
vòm 7.1, sẽ đưa người dùng đến với 
một trải nghiệm âm thanh tráng lệ.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

KHUNG KIM LOẠI

HEADBAND LINH HOẠT, TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH, 
TẠO CẢM GIÁC THOẢI MÁI

MÀNG LỌC ÂM THANH

MICROPHONE XOAY LINH HOẠT

PHÁT SÁNG RGB

GIẮC KẾT NỐI MẠ VÀNG

CHIỀU DÀI DÂY CÁP: 240 cm

Nhờ có kết nối USB, SKILLER SGH30 
có thể dễ dàng kết nối với PC hoặc 
notebook và sẽ sử dụng được ngay 
lập tức. Với chiều dài dây cáp bện 
240 cm, linh hoạt, mang đến sự cơ 
động và một phạm vi sử dụng rộng 
rãi.



ÊM ÁI VÀ HỢP THỜI TRANG

MỀM MẠI VÀ ÊM ÁI
Với những game thủ muốn sự thoải mái trong những ván đấu căng 
thẳng, thì SKILLER SGH30 sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Những 
miếng đệm tai được bọc da tổng hợp mềm, sẽ nhẹ nhàng ôm lấy 
và cố định trên tai. Khung kim loại sẽ đảm bảo sự chắc chắn, trong 
khi headband linh hoạt sẽ tự động làm quen với kích thước đầu mà 
không cần phải điều chỉnh thủ công.

ẤN TƯỢNG 
TỪ VẺ NGOÀI
Thiết kế tinh tế với khung kim loại 
thanh lịch, được tích hợp cả đèn 
nền RGB. Chữ S trên củ tai, đặc 
trưng của dòng thiết bị SKILLER, sẽ 
là điểm nhấn đặc biệt với đèn RGB 
đổi màu linh hoạt.



CÂN BẰNG ÂM THANH HOÀN HẢO

Những thiết lập âm thanh thông thường và âm thanh 7.1 có thể được 
thực hiện thông qua phần mềm dành riêng cho SKILLER SGH30. Có thể 
lựa chọn một số thiết lập mặc định đã được mô hình hóa trên các môi 
trường không gian khác nhau. Nhờ bộ cân bằng 10 băng tần, các mức 
mid, treble và bass cũng sẽ được hòa âm theo sở thích của riêng bạn.

Phần mềm 
Tải về trên trang: 
www.sharkoon.com



Thông tin cơ bản
 Loại hình: Tai nghe âm thanh nổi
 Thiết kế: Chụp tai
 Giắc kết nối: USB
 Chip: CM108B
 Chế độ âm thanh vòm: 
 Giả lập âm thanh 7.1*
 Phát sáng: RGB
 Trọng lượng không tính dây cáp: 300 g 

Thông số kỹ thuật 
của tai nghe
 Đường kính loa nghe: 40 mm
 Trở kháng: 32 Ω
 Tần số đáp ứng: 20 Hz - 20,000 Hz
 Độ nhạy: 92 dB ± 4 dB
 Công suất tối đa: 100 mW
 Điều chỉnh âm lượng

* Chỉ dùng với 
 phần mềm được 
 cài đặt trên Window

Dây cáp và giắc kết nối
 Tổng chiều dài dây cáp USB: 240 cm
 Giắc kết nối mạ vàng

Khả năng tương thích
 PCs/Notebooks, PlayStation 4

Gói sản phẩm bao gồm:
 SKILLER SGH30
 Hướng dẫn sử dụng

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: -56 dB ± 4 dB
 Microphone xoay linh hoạt
 Tắt Mirophone

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


