
Som satisfatório

A placa de som do controlador inline tem uma 
frequência de amostragem de 96 kHz e uma profun-
didade de bits de 24 bits, enquanto o driver otimizado 
de 50 mm do fone de ouvido oferece o melhor som 
possível em todos os momentos. 

Juntos, eles oferecem um som equilibrado ao jogar e 
ouvir música.

Confortável de usar

Graças à sua superfície de tecido macio, as almofa-
das são confortáveis de usar por muitas horas. Além 
disso, os fones de ouvido móveis se adaptam perfei-
tamente ao formato da cabeça. 

A faixa para a cabeça, envelopamento em couro sin-
tético, também pode ser ajustada em comprimento 
para corresponder ao tamanho da cabeça. O B2 pode, 
portanto, ser usado por horas sem dificuldade.

Com o B2, a Sharkoon apresenta um fone de ouvido com drivers de 50 mm para som de alta resolução. Além de três modos de 
equalizador, o controlador embutido do fone de ouvido também possui uma placa de som com uma frequência de amostragem 
máxima de 96 kHz e uma profundidade de bits de 24 bits. Além disso, um equalizador de 10 bandas está disponível por meio do 
software. Os protetores auriculares acolchoados do B2, revestidos com tecido respirável, garantem horas de conforto.



Microfone modular

O microfone do B2 vem com um filtro pop, que filtra 
sons plosivos para uma transmissão de voz clara. O 
microfone também pode ser facilmente removido 
sempre que não for necessário. 

Durante a viagem, o fone de ouvido pode ser facil-
mente usado apenas para ouvir música.

Durável e multifuncional

Com o controlador em linha, o usuário pode alternar 
intuitivamente entre três modos diferentes do equa-
lizador. Além disso, funções como regular o volume 
ou silenciar o microfone também estão disponíveis. O 
cabo do fone de ouvido tem 110 cm de comprimento 
e um conector TRRS de 3,5 mm. 

O cabo do controlador inline tem 140 cm de com-
primento e um conector USB. Há também um cabo 
com dois plugues estéreo de 3,5 mm para áudio e 
microfone, com comprimento de 20 cm. Todos os 
cabos são feitos com TPE flexível.

Funções extras com software

Usando o software para download, o equalizador de 
10 bandas permite ajustes adicionais à experiência de 
áudio. O som virtual 7.1 também pode ser configura-
do conforme desejado por meio do software.


