


Características Principais

MICROFONE FLEXIVEL AJUSTE DE TAMANHO

TRANSDUTORES 
PODEROSOS DE 50MM

CICLO RGB FLUIDO

COMPRIMENTO DO CABO: 220 CM

PLUG USB BANHADO A OURO

No RUSH ER30, nós nos livramos de todos os adicionais desnecessários e combinamos somente o que os gamers 
mais desejam num moderno headset: som envolvente com transmissão de voz cristalina, ajuste de tamanho para 
conforto em longas sessões de jogo e um design gamer moderno, com arestas angulosas e um destaque multicolori-
do. O kit também é fácil de usar, tem controles intuitivos e vem com um par adicional de almofadas de tecido.



Iluminação com efeito multicolorido
Além do design moderno no clássico estilo RUSH, e pela primeira vez na série, o RUSH ER30 foi equipado com ilumi-
nação. A iluminação se movimenta ao redor do logotipo nos fones, mostrando um espectro de cores em movimento 
e um destaque diferenciado. 



Som especialmente 
ajustado para jogos
Os transdutores de 50 milímetros, que são 
incorporados no RUSH ER30, são 
ajustados especialmente para imersão 
intensa nos jogos. Eles geram um som 
poderoso cujos tons graves criam quase 
uma sensação física. 

Transmissão de voz cristalina
O RUSH ER30 não deixará você na mão ao se comunicar 
com o time. O microfone flexível e ajustável sempre está 
pronto para transmissão de voz cristalina. 



Conforto duradouro

O RUSH ER30 garante o conforto com 
uma tiara ajustável e almofadas feitas de 
couro sintético macio. Para sessões 
intensas de jogatina em climas quentes, 
também incluímos um par de almofadas 
de tecido arejado. As almofadas do head-
set podem ser removidas e trocadas com 
facilidade. 

Fácil de usar
Com sua conexão USB, o RUSH ER30 é 
plug and play. A conexão fica ainda mais 
prática graças a um cabo generoso de 
220 centímetros. Além disso, os botões de 
volume e de emudecer o microfone são 
colocados no fone esquerdo, permitindo 
alcance fácil e intuitivo para ajuste. 



Especificações

Geral:
 Tipo: Headset estéreo
 Design: Circumaural
 Conector: USB
 Iluminação: RGB
 Peso sem o cabo: 320 g 

Especificações 
do fone de ouvido
 Diâmetro do alto falante:  50 mm
 Impedância: 32 Ω
 Resposta de frequência: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilidade: 109 dB ± 3 dB
 Potência máxima : 30 mW
 Controle de volume

Especificações 
do microfone
 Direção: Omnidirectional
 Impedância: 2,2 kΩ
 Resposta de frequência: 100 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilidade: -42 dB ± 3 dB
 Microfone flexivel
 Microfone mudo

Cabo e conectores
 Comprimento total do cabo USB: 220 cm
 Conectores banhados a ouro

Compatibilidade
 PCs/Notebooks, PlayStation 4

Conteúdo da embalagem:
 RUSH ER30
 Almofadas de tecido
 Manual
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