Спецификация

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Когато компютърът ви не
е просто работна машина,
а бойна станция,
оборудвайте се с гейминг
аксесоари, създадени да
унищожават
конкуренцията.
Разработени с помощта на
водещи отбори по
електронни спортове,
висококачествената
производителност и
прецизно внимание към
детайлите на тези
слушалки са разликата
между разбиваща победа
и съкрушително
поражение.
1

Балансирана звукова картина
●
Чувате важните за състезателен гейминг ключови честоти и никога няма
да пропуснете нито един важен звук.
Комфорт с професионално качество
●
Леката лента за главата и възглавничките за ушите с мека подплата
разпределят равномерно тежестта за върховен комфорт.
Прибиращ се микрофон
●
Извадете микрофона за отборна игра или го приберете на сигурно в
слушалката, когато играете соло.
С включен 3,5 мм мобилен адаптер
●
Можете също да използвате слушалките си с мобилно устройство, PS4
или с най-новия контролер за Xbox One.
Регулиране в движение
●
С вградени в кабела контроли няма нужда да минимизирате играта
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OMEN by HP Headset with SteelSeries

Съвместимост

Съвместими с лаптопи OMEN версия 1.1, настолни компютри OMEN версия 1.1 и OMEN X.

Размери

без опаковка: 205 x 180 x 100 мм
Опакован: 266 x 240 x 110 мм

Тегло

без опаковка: 0,25 кг
Опакован: 0,56 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: X7Z95AA
UPC/EAN код: 190780087404

Какво има в кутията

Слушалки OMEN със SteelSeries; Единичен 3,5 мм адаптер, 4-полюсен жак; Ръководство за бърз старт;
Бележки към продукта; Гаранционна карта
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