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USB Stereo Gaming Headset
P 1taurus



《English》
Thank you for purchasing the KWG™ TAURUS P1, the 50mm unit driver allows the 
gamers to catch every details of sound effect during game play.

System Requirements
● Windows ® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
● PC with USB ports

Package Contents
● KWG™ TAURUS P1 Gaming Headset

Hardware Installa�on
1. Insert the USB plug of the KWG™ TAURUS P1 headset into an available USB port 
on the computer.
2. The “New Hardware Found” no�fica�on will be displayed. Follow the instruc�ons 
on the screen to complete the hardware installa�on.

Registering Your KWG™ TAURUS P1
Please visit www.kworldgaming.com for online product registra�on.

WEEE Direc�ve & Product Disposal
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or 
general waste. It should be handed over to the applicable collec�on point for 
recycling of electrical and electronics equipment, or returned to the supplier for 
disposal.

TAURUS P1 Specifica�on

Frequency Range: 20 ~ 20K Hz
Sensi�vity: 108 dB
Impedance: 32 Ohm
Driver Diameter: 50 mm
Cable Length: 1.8 m
Plug Type: USB

Ligh�ng Switch ON/OFF

Volume UP/DOWN



《Magyar》
Köszönjük, hogy a KWG™ TAURUS P1 gaming headsetet választo�a. Az 50mm-es 
membrán biztosítja a felhasználót a minden részletében gazdag és �szta hang-
hatásokról a használat során.

Rendszer követelmény
● Windows ® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
● PC with USB ports

A csomag tartalma
● KWG™ TAURUS P1 Gaming Headset

Üzembe helyezés
1. Csatlakoztassa a KWG™ TAURUS P1 headset USB csatlakozóját a számítógép egy 
szabad USB portjához.
2. Ekkor megjelenik az “Új eszközt találtam” felirat a kijelzőn. Kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat, hogy befejezze a telepítést.

Regisztrálja KWG™ TAURUS P1 termékét
Látogasson el a www.kworldgaming.com a termék online történő regisztrálásához.

Környezetvédelmi irányelv és a termék ártalmatlanítása
Ez a termék nem kezelhető háztartási vagy általános hulladékként annak éle�artama 
végén. Át kell adni az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznsításának 
megfelelő gyűjtőhelyre, vagy vissza kell küldeni a szállítóhoz.

TAURUS P1 műszaki adatok

Frekvenciatartomány: 20 ~ 20K Hz
Érzékenység: 108 dB
Impedancia: 32 Ohm
Membrán átmérő: 40 mm
Kábelhossz: 1.8 m
Csatlakozó �pusa: USB

Világítás kapcsoló ON/OFF

Hangerő fel/le




