
• AUDIO EXPERTISE in samenwerking met Sony Computer Entertainment 
 Audio ontworpen voor PlayStation®4 en PlayStation®3. Elektronica ontworpen voor 

het optimaliseren van uw geluid op uw systeem 
 Kristalhelder geluid dankzij de premium 50 mm luidsprekers 
 Realistische geluidssensaties dankzij de uitgebalanceerde frequentieweergavecurve 

geoptimaliseerd voor game-sessies 
 Het beste uit onze expertise en onze 20 jaar ervaring in het ontwerpen voor audio 

brengt uw gaming-prestaties naar een hoger niveau 
 USB Digital Audio Direct Plug voor PS4™ 

 

• ONTWORPEN VOOR COMFORT: 
 Specifiek van Sony gelicentieerd design dat is vormgegeven door de mensen van 

Thrustmaster met het oog op maximaal comfort: grote, ultrazachte oorschelpen en 
een hoofdband gevoerd met dik en zacht schuim die het hoogste comfort blijven 
bieden tijdens lange gaming-sessies en die betrouwbare en effectieve passieve 
isolatie leveren 

 Dubbele elektro-akoestische versterking van de lage tonen dankzij het unieke 
ontwerp van de oorschelpen in combinatie met de elektronische basversterking 
ingebouwd in de controller 

 3,5 m aan kabel maakt de headset geschikt voor alle soorten gaming-
omstandigheden 

 Speciaal uitgezochte materialen van hoge kwaliteit voor producten met een officiële 
licentie 
 

• HOOG PRESTERENDE MICROFOON: 
 Ruisonderdrukkende microfoon, ontworpen voor het herkennen van uw stem en het 

wegfilteren van achtergrondgeluiden voor de meest effectieve communicatie met 
uw teamgenoten 

 De microfoon is afneembaar en instelbaar, en daarmee geschikt voor elke maat en 
vorm van een hoofd 

 Exclusieve aanpassing van het versterkingsniveau van uw microfoon Stel de voor uw 
stem optimale versterking in zodat uw teamgenoten u perfect kunnen verstaan 

 De microfoon van de Y-300P kan gebruikt worden voor spraakbediening van de PS4-
console 
 

• VOLLEDIGE COMPATIBILITEIT: 
 Plug-and-play op PlayStation®4. Wordt direct herkend door het audio-instellingenmenu 

van de console dankzij de USB Digital Audio Direct Plug voor PS4™ 
 Volledig compatibel met PlayStation®3 via USB + tulp-splitter 
 De afneembare kabel zorgt voor volledige compatibiliteit met uw andere draagbare 

apparaten 
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Afneembare microfoon met 
ruisonderdrukking 

“Y”-vorm en PS-stempel: 
twee sterke signalen 

Optimaal comfort 

Garantieperiode verschilt per land 
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Afbeeldingen, productnamen en specificaties zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. 

PlayStation®4 & 3 

De eerste geavanceerde stereo gaming-headset van de volgende generatie. Deze 
stereo USB-headset biedt versterkte prestaties en is speciaal ontworpen voor gebruik 

op uw PlayStation®4 

Lees verder op de volgende pagina 

Alleen EMEA 
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PlayStation®4 & 3 Y-300P 

Geoptimaliseerde GAME-audio 
- Geoptimaliseerde Game-audio voor 

PS4™-systeem 
- Aanpassen lage tonen 
- Aanpassen hoge tonen 

 

Geoptimaliseerde CHAT 
- Microfoon met ruisonderdrukking 
- Aanpassen van hoge tonen in het 

frequentiebereik van 2 kHz tot 15 kHz 
waarin de stemmen van andere 
spelers vallen   
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Gevanceerde BEDIENING 
- Mastervolume voor Game en Chat voor het PS4™-systeem 
- Plug-and-play: het PS4™-systeem herkent de Y-300P-headset en vraagt welke speler er op dat moment de headset 

gebruikt 
- USB Audio Direct Plug: effecten voor Game, Chat en Sound 

 

Multifunctionele CONTROLLER: 
- Aparte regeling voor hoge tonen 
- Aparte regeling voor lage tonen 
- Aparte regeling voor Micro Gain (microfoonversterking) 
- Aparte regeling voor Master Volume 

 



  
 
 
Thrustmaster ref. 
  

  
 
 

4160596  

EUR: 3362934109226 
   

Leverbaar 
  

  
December 2013 

  
Adviesprijs 

  
€ 99  

  

Productreferentie Y-300P 

Verpakking Gesloten doos 

Beschrijving  Gaming-headset 

Afmeting van verpakking 

(breedte/hoogte/diepte) 
(cm) 

22,7 x 12,1 x 23,3 

Gewicht van product (gram) te bepalen 

Stuks per binnenverpakking NEE 

Stuks per hoofdverpakking 6 

Afmetingen hoofdverpakking 

(breedte/hoogte/diepte) 
(cm) 

te bepalen 

Gewicht van lege 
hoofdverpakking (kg) 

te bepalen 

Gewicht van lege 

hoofdverpakking met twee 

lege binnenverpakkingen (kg) 

NEE 

Gewicht van hoofdverpakking 
met producten (kg) 

te bepalen 

Capaciteit per container van 
20 voet (stuks) 

te bepalen 

Capaciteit per container van 
40 voet (stuks) 

te bepalen 

Capaciteit per HQ-container 
van 40 voet (stuks) 

te bepalen 

Land van oorsprong 
Ontworpen in Europa / 
Gefabriceerd in China 

LOGISTIEKGEGEVENS 

PlayStation®4 & 3 
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