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Hoorgenot in Stealth-modus: RAIDOR-headset 
van Speedlink met optimale gaming-sound. 

  

Weertzen, 16 Juli 2019: Speedlink, de specialist in gaming-

toebehoren, brengt met RAIDOR een 4-stereo-headset voor 

Playstation® met hoge geluidskwaliteit in camouflage-design op 

de markt.  

Goed om te horen - amper te zien: Dankzij de uitstekende klank en het 

optimale draagcomfort duiken PS4-spelers met de stereo-headset 

RAIDOR diep onder in de bonte gaming-wereld en blijven ze daarbij 

dankzij het camouflage-design opvallend onopvallend.  

Eenmaal aan de DUALSHOCK®-4-controller van de Playstation® 4 

aangesloten, vormt hij iets machtigs op de oren: en dat in volle stereo-

geluidskwaliteit. De inklapbare microfoon zorgt daarbij voor een 

duidelijke spraakoverdracht, de praktische kabelafstandsbediening voor 

een ongecompliceerde regeling van het volume of het snelle dempen 

van de microfoon.  

Dankzij de zachte kussens van de oorkappen is de RAIDOR ook na 

urenlange gaming-marathons amper merkbaar. Door de markante vorm 

is de headset ondanks zijn verstelbaarheid een echt genot. Dankzij zijn 

Stealth-design, naar keuze in blauwgrijs of witgrijs, zal RAIDOR alle 

blikken naar zich toe trekken - als men hen kan zien. 

Met een prijs van 29,99 euro is RAIDOR de perfecte aanvulling bij het 

brede headset-assortiment van Speedlink voor PS4, met headsets 

zoals LEGATOS, CONIUX en MAXTER.  
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Stereo-headset RAIDOR voor Playstation® 4 in camouflage-design  

 Artikelnummer: SL-450303-BE, SL-450303-WE 

 Stereo-headset voor Playstation® 4, directe aansluiting op controller 

 Volle stereo-sound 

 Oorkappen met zachte kussens 

 Inklapbare microfoon 

 Kabelafstandsbediening voor microfoondemping en volumeregeling 

 Specificaties koptelefoon: Drivers 50 mm, frequentie: 20 Hz – 20 kHz, impedantie: 32 Ω, 

geluidsdrukniveau: 108 dB ± 3 dB, vermogen: 30 mW 

 Specificaties microfoon: Frequentie: 100 Hz – 10 kHz, gevoeligheid: -40 dB ± 3 dB, 

impedantie: 2,2 kΩ, richtkarakteristiek: omnidirectionaal 

 Aansluiting: 3,5 mm-jackstekker  

 Kabellengte: 1,2 m  

 Afmetingen: 195 × 168 × 84 mm (B × H × D)  

 Gewicht: 209 g 

 Adviesprijs: € 29,99 

 Meer info: www.speedlink.com  

Over Jöllenbeck 

Jöllenbeck GmbH is een van de belangrijkste fabrikanten van kantoor- en 

entertainmentartikelen in Europa. Sinds haar oprichting positioneert Jöllenbeck zich 

met succes in de sector van toebehoren voor computers, spelconsoles en draagbare 

spelcomputers. Het gamma van het bedrijfseigen Speedlink
® 

-merk omvat 

audiosystemen, headsets, muizen, mousepads, toetsenborden, gamepads, joysticks 

en andere toebehoren. De Speedlink
®
-producten staan bekend voor hun combinatie 

van geavanceerde technologie, uitmuntend design en optimale functionaliteit. 

Jöllenbeck is met Speedlink
®
 in meer dan 40 landen wereldwijd aanwezig. 

Website: https://www.speedlink.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/official.speedlinkDE/ 
Twitter: https://twitter.com/Speedlink_world 
Instagram: https://www.instagram.com/official.speedlink/ 
Youtube: https://www.youtube.com/c/SpeedlinkOfficial 
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Voor vragen, extra info, interviewaanvragen of productmonsters staan wij altijd ter 
beschikking. Bij publicatie ontvangen we graag een archiefexemplaar. 

Contact 

Andre Schmidt  

DEDERICHS REINECKE & PARTNER 

Agentschap voor public relations 

Tel.: +49 40 20 91 98 223 

Fax: +49 40 20 91 98 299 

E-mail: andre.schmidt@dr-p.de 
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