
Dobra jakość dźwięku. Atrakcyjny design. Miękkie poduszki.     

MODECOM
VOLCANO
MC-831 RAGE



Przewód USB o długości 220 cm.

PRZEWÓD

Użycie wysokiej jakości materiałów podczas 

produkcji stanowi o jej trwałości.

WYSOKA JAKOŚĆ

Wysoka ergonomia pozwala używać ich przez wiele 

godzin – nie tylko podczas wielogodzinnych zabaw w 

ulubione gry, ale również podczas pracy lub nauki przy 

laptopie.

ERGONOMIA

Wysokiej jakości dźwięk uzyskany dzięki 50 

milimetrowym przetwornikom.

DŹWIĘK

Czystość brzmienia dźwięku pozwala uzyskać 

przewagę podczas grania. Sprawdzą się również 

podczas pracy i nauki.

DO GAMINGU, PRACY I NAUKI

Poduszki nauszników wykonane z wygodnej ekoskóry.

WYGODNE NAUSZNIKI







WYGODNA KONSTRUKCJA

DESIGN
Drapieżny design, który może się podobać – nowoczesny i 

odważny projekt podkreśla ich gamingowe przeznaczenie.

Wygodne słuchawki, które umożliwiają wielogodzinne granie w 

ulubione gry bez uczucia dyskomfortu.

DŹWIĘK
Czysty, klarowny dźwięk zwiększający immersję i przyjemność z 

rozgrywki podczas grania w ulubione gry.



DŹWIĘK JEST DLA NAS WAŻNY – W TYCH SŁUCHAWKACH 
PODCZAS GRANIA ZLOKALIZUJESZ SWOJEGO PRZECIWNIKA.



MODECOM VOLCANO MC-831 RAGE to przewodowe

słuchawki typu zamkniętego, zaprojektowane specjalnie z

myślą o wymagających graczach. Ten nawiązujący

wzornictwem do ekwipunku pilota samolotu bojowego

produkt, powinien się znaleźć w zestawie każdego

miłośnika komputerowych gier akcji.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów,

słuchawki MC-831 RAGE zapewnią użytkownikowi

wielogodzinną oraz komfortową rozrywkę na najwyższym

poziomie bez uczucia zmęczenia.

SŁUCHAWKI DLA GRACZA

VOLCANO 
MC-831 RAGE



W konstrukcji słuchawek MODECOM MC-831 RAGE zastosowane

zostały wysokiej jakości membrany, które wiernie odzwierciedlają

występujący w szczególności w grach akcji dźwięk przestrzenny.

Dodatkowo masywna konstrukcja kapsuł stanowi doskonałą

barierę dla dźwięków zewnętrznych. Te kluczowe cechy

podnoszą jakość toczonej rozgrywki, pozwalają użytkownikowi

m.in. na błyskawiczne zlokalizowanie z której strony zbliża się do

niego wirtualny przeciwnik.

Graj lub słuchaj muzyki - to Twój wybór, my tylko
daliśmy Ci narzędzie.

Poznaj
słuchawki



WYGODA UŻYTKOWANIA

MODECOM MC-831 RAGE to produkt zaprojektowany w taki

sposób aby zapewnić wygodne oraz przyjemne użytkowanie.

Szczególną uwagę zwracają na siebie te elementy, które

podczas użytkowania przylegają do ciała gracza, czyli nagłowny

pałąk oraz poduszki słuchawkowe. W trosce o maksymalną

wygodę te dwa kluczowe elementy wykonane zostały z

miękkich i przyjemnych w dotyku materiałów, które zapewniają

komfort nawet podczas intensywnego grania.

Dodatkowo w pełni swobodne rozgrywanie wirtualnych

potyczek zapewnia długi (2,2m) oraz odporny na uszkodzenia,

pleciony kabel zasilający.





Wejdź do świata gamingu i zapomnij o otaczającej Cię rzeczywistości. Korzystaj z najnowszych rozwiązań

technologicznych i baw się w najlepsze. Albo po prostu spędź miło i wygodnie czas podczas pracy lub nauki.

To Twój wybór, my tylko daliśmy Ci narzędzie.

Brzmienie 
gamingu w 
słuchawkach 
MODECOM 
VOLCANO 
MC-831 RAGE



WYGODA Wygodne słuchawki, które pozwolą grać przez wiele godzin bez uczucia zmęczenia.

DŹWIĘK Bardzo dobre odwzorowanie dźwięków w grach. 50 milimetrowe przetworniki.

DESIGN Nowoczesny design pasujący do każdego gamingowego stanowiska.

JAKOŚĆ
Wysoka jakość wykonania i spasowania poszczególnych elementów. Słuchawki będą służyły przez lata. W dodatku 

łatwo je utrzymać w czystości.
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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JE MIEĆ

MIKROFON05. Wychylany z wnętrza kapsuły mikrofon, który dobrze rejestruje głos.



Konstrukcja wraz z atrakcyjnym designem słuchawek

MC-831 RAGE pozwalają poczuć się użytkownikowi

jakby w rzeczywistości był pilotem myśliwca lub

wysłanym na misje wojskowe żołnierzem piechoty.

Walory estetyczne podnoszą również: wykonana z

wysokiej jakości, bardzo trwałych materiałów,

masywna konstrukcja oraz dwie pozłacane końcówki

3,5 mm typu mini jack.

DESIGN



MIKROFON

Mikrofon jest odchylany z wnętrza jednej kapsuły słuchawek –

w szybki, prosty i wygodny sposób można go schować, kiedy

nie jest potrzebny (np. podczas grania w gry single player lub

podczas słuchania muzyki).

MODECOM MC-831 RAGE to produkt, który umożliwia również

komunikację z innymi graczami w trakcie sieciowych

rozgrywek. Umieszczony na specjalnym pałąku bardzo czuły

mikrofon pozwala błyskawicznie nawiązać rozmowę z innymi

użytkownikami. W każdej chwili mikrofon można wyłączyć za

pomocą umieszczonego na przewodzie pilota.



DŹWIĘK 

DAJĄCY 

PRZEWAGĘ W 

GRACH

ODWAŻNY 

DESIGN

DO GRANIA LUB 

PRACY I NAUKI

WYGODNE



Model MC-831 RAGE

Średnica przetworników Ø50mm

Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

Czułość 113dB±3dB

Długość przewodu 2,2 m

Interfejs 2 x 3.5mm mini jack



04 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

02 Kod produktu: S-MC-831-RAGE-RED

03 Wymiary kartonu zbiorczego: 10cm X 48 cm X 60 cm 

01 EAN: 5901885246390

DANE LOGISTYCZNE


