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A Logitech almárkája, a Logitech G bejelentette legújabb termékét, a Logitech® G PRO gaming
fejhallgatót, mely az e-sportolók számára is megfelelő minőségű audioélményt, és további
hasznos funkciókat kínál. A Logitech G PRO termékcsalád legújabb tagja, a Logitech G PRO
gaming fejhallgató masszív, viszont kifejezetten könnyű építésű, ezért rendkívül kényelmes
hosszú játékmenetekhez is. A Logitech G Pro-G hangsugárzók felelnek a kiváló
hangminőségért, a prémium fülpárnák a kitűnő zajszigetelésért és egy magas minőségű
kondenzátormikrofon a kristálytiszta kommunikációért a játék során. A fejhallgató minőségének
és tiszta hangzásának köszönhetően még a legapróbb neszekre is felfigyelhet a játékos, legyen
az akár az ellenfél lopva közeledő lépéseinek zaja. A Logitech G PRO Gaming Headset az
Electronic Sports League (ESL) CS: GO Pro League, az ESL One és az ESL Premiership
hivatalos fülhallgatójaként is ismert, és számos vezető csapat és játékos választja, ha
fülhallgatóról van szó.

„Vezető gaming kiegészítő-gyártóként igyekszünk megfelelni a hivatásos e-sportolók, játékosok
és a rajongók elvárásainak,” mondta Ujesh Desai a Logitech Gaming alelnöke és
vezérigazgatója.
A PRO fejhallgatót a TSM, a G2 Esports és a
London Spitfire játékosaival szoros együttműködésben fejlesztettük ki. Tervezéskor
kimondottan az e-sportolók és a pro gamerek igényeit tartottuk szem előtt, kiemelt figyelmet
kapott a versenyekre is alkalmas, professzionális mikrofon, valamint a kényelmes fülpárnák,
hogy a legkiválóbb fejhallgatót alkothassuk meg számukra.”

Pro-G driverek a kiváló hangminőségért
A Logitech G Pro-G hangsugárzóit fejlett hibridhálós anyagokból fejlesztették ki a kiváló
minőségű hangzás érdekében, melyek a Logitech G fejlett audio-profiljaival kombinálva gazdag,
ütős basszust, tiszta és precíz magas tartományt nyújtanak, hihetetlenül alacsony torzítás
mellett.

„Az új Logitech G PRO gaming fejhallgató hangminősége páratlan,&quot; mondta Ji-Hyeok
&quot;Birdring&quot; Kim, a London Spitfire-ból (Overwatch).
„A fejhallgató emeli csapatunk színvonalát, ami segít, hogy egy lépéssel mindig az ellenfelek
előtt járjunk.&quot;

Jobb zajszigetelés, kényelmes dizájn
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A zavartalan játék érdekében a Logitech G PRO gaming fejhallgató akár 50 százalékkal
hatékonyabb zajszigeteléssel rendelkezik, mint a korábbi Logitech G fülhallgatók. A fülhallgató
csúcsminőségű fülpárnája maximális (passzív) hangszigetelést biztosít, így javítva a hangzást
és a hangerőt, ezért a másképp zavaró környezet sem lehet akadály.

A Logitech G PRO gaming fejhallgató fekete színben kapható, levehető, analóg kábelek és
kezelőszervek segítségével csatlakoztatható, valamint egy további fülpárna is tartozék.

&quot;Az első dolog, ami a fejhallgató viselésekor eszembe jut, az a zajszigetelés. Olyan jó,
hogy 100 százalékig csak a játékra tudok összpontosítani &quot;- Kenny&quot; kennyS
&quot;Schrub, G2 Esports (CS: GO).

Professzionális kondenzátormikrofon
A Logitech G PRO fejhallgató a legjobb minőségű pop-szűrővel és mikrofonnal rendelkezik,
így egyrészt kristálytiszta hanghívásokat folytathatunk, de hangfelvétel készítéséhez is kiválóan
használható. A zajszűrős mikrofon a korábbi Logitech gaming fejhallgatókhoz képest szélesebb
frekvenciatartományt, valamint alacsonyabb jel-zaj arányt és nagyobb érzékenységet nyújt,
emellett a jobb működés érdekében sokkal mozgékonyabb és könnyebben hajlítható
mikrofonszárat kapott.

„A design szép, letisztult és nagyon kényelmes. A mikrofon minősége egyedülálló&quot;mondta Mike Yeung, TSM (LOL).

A Logitech G PRO gaming fejhallgató kompatibilis PC-kkel, konzolokkal (Xbox One,
PlayStation®4 és Nintendo Switch ™) és mobil eszközökkel is.
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Árak és elérhetőség
A Logitech G PRO gaming fejhallgató várhatóan 2018 áprilisától kezdődően lesz elérhető 99
eurós kiskereskedelmi áron.
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