
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Headset para jogos sem fio RGB.
• Microfone removível.
• Receptor USB sem fio.
• Cabo de carregamento USB-C

para USB-A.
• Garantia de 2 anos do fabricante.

RECURSOS
• Autonomia de bateria de até 29 horas.
• Iluminação RGB LIGHTSYNC frontal

personalizável.
• Faixa de cabeça reversível macia e

confortável e almofadas dos fones em
espuma viscoelástica.

• Microfone removível com tecnologia
Blue VO!CE através do software G HUB.

• Headset ultraleve com apenas 278 g.

G733 LIGHTSPEED 
Headset sem fio para jogos

PLAY YOUR WAY.
Conheça o G733, um headset para jogos desenvolvido para se 
adequar ao seu estilo. Adote a tecnologia totalmente sem fio 
LIGHTSPEED de 2,4 GHz, com alcance de até 20 m e até 29 horas 
de autonomia de bateria. Personalize a aparência e o som em 
tempo real através do software Logitech G HUB com os filtros de 
voz Blue VO!CE e iluminação RGB LIGHTSYNC frontal de zona 
dupla. O G733 possui tecnologias avançadas de áudio, incluindo 
drivers de áudio PRO-G de 40 mm, câmaras acústicas internas e 
tecnologia DTS Headphone:X 2.0*. Jogue com conforto com uma 
faixa de cabeça confortável e reversível, almofadas dos fones de 
ouvido em espuma viscoelástica de camada dupla e um headset 
realmente leve, que pesa apenas 278 g.

* Recursos avançados requerem o Logitech G HUB Gaming Software disponível em logitechG.com/GHUB.
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Caixa primária Caixa master

Código do produto 981-000942 n/a

Código de barras  097855159786 (EAN-13) 10097855159783 (SCC-14)

Peso 628 g 3.040 g

Comprimento 21.40 cm 43.30 cm

Largura 10.50 cm 21.80 cm

Altura/profundidade 21.00 cm 23.50 cm
1 caixa primária 1 n/a

1 caixa intermediária 0 n/a

1 caixa master 4 1

REQUISITOS DO SISTEMA
• Windows® 7 ou superior.
• macOS® 10.12 ou superior.
• Console de jogos PlayStation® 4*.
• (Opcional) Acesso à Internet para o

software Logitech G HUB**.
• Porta USB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Peso: 278 g.
• Driver: PRO-G 40 mm.
• Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz.
• Impedância: 39 ohms (passiva), 5.000 ohms

(ativa).
• Sensibilidade: 87,5 dB SPL/mW.

* Recursos avançados como DTS Headphone:X 2.0, Blue VO!CE e LIGHTSYNC RGB não estão disponíveis no PlayStation 4.
** Os recursos avançados requerem o software Logitech G HUB. Baixe grátis em LogitechG.com/downloads.
*** Pode variar, dependendo do usuário e das condições de computação.

Headset:

• Padrão de captação do microfone:
cardioide (unidirecional).

• Resposta de frequência: 100 Hz - 10 kHz.

Microfone (ajustável):

• Até 20 metros.
• Tipo de conexão: LIGHTSPEED sem fio via USB

Alcance sem fio***:

• Sem iluminação: 29 horas.
• Iluminação padrão: 20 horas.

Duração da bateria (recarregável)***:




