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SŁUCHAWKI NAGŁOWNE Z MIKROFONEM 
MODECOM VOLCANO GHOST

Połączenie wysokiej jakości dźwięku przestrzennego z

komfortem użytkowania, perfekcyjnym wyważeniem oraz

nowoczesnym wzornictwem. To tylko wybrane cechy

słuchawek nagłownych MODECOM VOLCANO GHOST, które

uzupełniają ofertę linii produktów dla

graczy MODECOM VOLCANO. Dzięki systemowi 7.1

poczujesz dosłownie jak otoczy Cię wydobywający się z

każdego zakamarka dźwięk. Zanim założysz na głowę

słuchawki VOLCANO GHOST musisz odpowiedzieć sobie na

pytanie: czy jesteś gotowy na takie doświadczenie?

Doświadczenie niesamowicie realistycznej przygody,

podczas której usłyszysz każdy nawet najmniejszy szept.

Dzięki VOLCANO GHOST zyskasz cenną przewagę nad

wrogiem, który będzie skradać się za Tobą z tyłu.

MODECOM VOLCANO GHOST



Doskonałe parametry 

dźwiękowe

Czuły mikrofon 

dookólny 

Słuchawki VOLCANO GHOST

wyposażone są w bardzo

czuły mikrofon (42dB/20 KHz)

z membraną o średnicy 4mm.

Zastosowany mikrofon

typu dookólnego zbierze tylko

te dźwięki, które chcesz,

żeby zbierał. Zastosowana

bramka szumów wytłumi

wszelkie szumy i trzaski.

Najważniejsze cechy słuchawek 
MODECOM VOLCANO GHOST

Słuchawki MODECOM VOLCANO GHOST

charakteryzują się doskonałymi

parametrami technicznymi. Są to m.in.:

Szerokie pasmo przenoszenia (20 –

20.000), oporność (16Ω), czułość
(99dB±3dB). Dzięki nim usłyszysz

krystalicznie czysty dźwięk, przy

jednoczesnych, zapierających dech w

piersiach tonach niskich.

Dźwięk przestrzenny 

w systemie 7.1

Po zainstalowaniu dedykowanego oprogramowania 

słuchawki VOLCANO GHOST przeniosą Cię w świat 

przestrzennego dźwięku w systemie 7.1 



Słuchawki nagłowne z mikrofonem
MODECOM VOLCANO GHOST

Dzięki słuchawkom VOLCANO GHOST każde wejście do

świata gier będzie dla Ciebie niesamowicie realistyczną

przygodą. Dołączone do słuchawek oprogramowanie

zamieni ich stereofoniczny dźwięk w wirtualny system

przestrzennego audio w technologii 7.1. Uzyskany w ten

sposób wirtualny system przestrzenny sprawi, że dźwięk

otaczać Cię będzie ze wszystkich stron. Dzięki temu każda

odwiedzana przez Ciebie w wirtualnym świecie lokacja

odkryje przed Tobą niesamowitą głębię, odtwarzanych z

niesłychaną precyzją i niesamowitą barwą dźwięków.

Wirtualny przestrzenny dźwięk w 

systemie 7.1 



Przestrzenne słuchawki gamingowe
MODECOM VOLCANO GHOST

Słuchawki VOLCANO GHOST podświetlone są diodami LED

w kolorze czerwonym, który nadaje im niepowtarzalnego

charakteru. Podświetlenie można regulować

umieszczonym na przewodzie przyciskiem. Dostępne są

trzy tryby pracy podświetlenia LED:

• Podświetlenie światłem stałym

• Podświetlenie pulsujące

• Brak podświetlenia.

Podświetlenie LED 



Przestrzenne słuchawki gamingowe
MODECOM VOLCANO GHOST 

Przy lewej kapsule umieszony został bardzo czuły

mikrofon typu dookólnego. Jego najistotniejszym

elementem jest niewielkich rozmiarów 4 mm

membrana, która precyzyjnie zbiera tylko te dźwięki,

które dochodzą do niej z przodu i z tyłu. Dźwięki, które

pojawią się z boku mikrofonu, nie zostaną przez niego

zebrane. W praktyce oznacza to, że możesz nawet grać

w pomieszczeniu, w którym rozmawiają inne osoby.

Ustawiony pod odpowiednim kątem mikrofon zbierze

tylko Twój głos.

Krystalicznie czysty dźwięk zbierany z przodu i z 

tyłu

 System tłumienia dźwięków z boku  

Bardzo czuły mikrofon dookólny



Długi, wytrzymały  

przewód

Duże, wygodne kapsuły 

Czuły mikrofon 

typu dookólnego 

Przy prawej kapsule 

umieszczony jest bardzo czuły 

mikrofon typu dookólnego z 

membraną o średnicy 4 mm.  

Najważniejsze cechy myszy
MODECOM VOLCANO GHOST

Słuchawki VOLCANO GHOST łączą się z 

komputerem za pomocą długiego 

przewodu zakończonego portem USB. 

Przewód umieszczony jest w oplocie, 

który zwiększa odporność na 

uszkodzenia. 

Słuchawki VOLCANO GHOST 

wyposażone są w duże i wygodne 

kapsuły o średnicy 5 cm.  Oprócz 

komfortu podczas użytkowania 

kapsuły idealnie tłumią dźwięki 

zewnętrzne. Dzięki temu możesz 

mieć pewność, że nikt nie zakłóci 

Twojej rozrywki.  

Pilot umieszczony na 

przewodzie

Na przewodzie został umieszczony

pilot, który pozwala na sterowanie

najważniejszymi funkcjami

słuchawek. Za jego pomocą można

m.in. wyłączyć/włączyć mikrofon

lub wyciszyć słuchawki, a także

sterować podświetleniem LED.



Specyfikacja techniczna
MODECOM VOLCANO GAMERKorzyści płynące z poszczególnych funkcji słuchawek

MODECOM GHOST 

Element Cecha Zaleta Korzyść

Dźwięk Wirtualny dźwięk przestrzenny 

7.1 

Dołączone do słuchawek 

oprogramowanie umożliwia 

zmianę standardowego dźwięku 

stereo w wirtualny przestrzenny 

system audio 7.1 

Wirtualny system dźwięku 7.1 pozwoli

Ci jeszcze bardziej realistycznie 

przeżywać opowiadane w grach 

komputerowych historię. Dzięki 

słuchawkom MODECOM GHOST 

będziesz mieć wrażenie, że dźwięk 

otacza Cię niemalże z każdej strony. 

Mikrofon Czuły, typu dookólnego Mikrofon typu dookólnego 

charakteryzuje się tym, że bardzo 

precyzyjnie zbiera dźwięki tylko z 

przodu i z tyłu.  

W praktyce mikrofon typu dookólnego 

pozwoli Ci prowadzić komunikację z 

innymi graczami na bardzo wysokim 

poziomie.  Dzięki temu mikrofonowi 

możesz mieć pewność, że zostaniesz 

zawsze zrozumiany.  



Specyfikacja techniczna
MODECOM VOLCANO GAMERSpecyfikacja techniczna

Model MODECOM VOLCANO GHOST

Złącze USB 2.0 Port

mikrofon 4 mm dookólny z bramką szumów 

Długośc kabla 2.2M

Wielkość membrany 50mm

Czułość 99dB±3dB

Pasmo przenoszenia 20Hz～20KHz

Oporność 16Ω

Waga bez opakowania 340g



Specyfikacja techniczna
MODECOM VOLCANO GAMER

Dane logistyczne
MODECOM VOLCANO GHOST

Producent
MODECOM S.A.
ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl

EAN:

Wymiary opakowania jedn.: mm

Wymiary kartonu zbiorczego: cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:


