Datasheet

OMEN by HP Headset 800
Beslissende momenten
vragen om helderheid

Als voor het verschil tussen
de overwinning van de
eeuw en smadelijk verlies
één beslissende stap nodig
is, draait alles om
communicatie. Met totale
controle over comfort en
helderheid zit je midden in
de omgeving en kun je met
je team communiceren alsof
het naast je zat.

Geluid dat je raakt
●
Met een grote diameter produceert de 53-mm driver elke voetstap met een
ongelooflijke helderheid.
Multi-dimensionaal geluid
●
Selecteer het aangepaste DTS Headphone:X® - profiel dat in de meeste OMEN
pc's is ingebouwd voor een betere surround-soundervaring.
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Supercomfortabel
●
Lichtgewicht hoofdband verdeelt het gewicht gelijkmatig voor een uniek
comfort tijdens lange gamingsessies.
Kenmerken
●
Comfortabele oorschelpen met kunstleren bekleding zijn ontworpen om elk
storend achtergrondgeluid buiten te sluiten.
●

Een volledig verstelbare, uitschuifbare microfoon zorgt voor kristalheldere
communicatie tijdens belangrijke momenten en blijft verborgen als hij niet in
gebruik is.

●

Ingebouwde volume- en dempknoppen.

●

Twee 3,5-mm naar één 4-polige adapter ondersteunt gebruik met een laptop,
desktop pc, mobiel apparaat, PS4™, of Xbox One®.

●

Vergeet kabelbeheer – de gevlochten kabelmantel zorgt ervoor dat de
USB-kabel langer meegaat en niet knikt.
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OMEN by HP Headset 800

Compatibiliteit

Werkt met pc's en andere apparaten met een 3,5-mm audiopoort.

Technische specificaties

Vaste 3,5-mm audiopoort

Afmetingen

Zonder verpakking: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
In verpakking: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,43 kg
In verpakking: 710 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Frequentie (MHz)

20 Hz - 20 KHz

Extra informatie

P/N: 1KF76AA #ABB
UPC/EAN code: 190781516651

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

OMEN headset 800; Adapter van twee 3,5-mm naar één 4-pins connector; Beknopte handleiding; Garantiekaart;
Productinformatie
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