Φύλλο δεδομένων

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Εάν χρησιμοποιείτε τον
υπολογιστή σας
περισσότερο για να παίζετε,
παρά για να εργάζεστε,
προμηθευτείτε αξεσουάρ
παιχνιδιών που έχουν
σχεδιαστεί για να
εξαλείφουν τους
αντιπάλους σας. Καθώς έχει
σχεδιαστεί με τη συμβολή
των κορυφαίων ομάδων
eSports, η απόδοση
κορυφαίας ποιότητας και η
προσοχή στη λεπτομέρεια
που διαθέτει αυτό το σετ
ακουστικών-μικροφώνου
κάνουν τη διαφορά
ανάμεσα σε μια
συντριπτική νίκη και μια
ολέθρια ήττα.
1

Ισορροπημένος ήχος
●
Ακούστε τις βασικές συχνότητες που είναι σημαντικές στα ανταγωνιστικά
παιχνίδια και μην χάσετε ποτέ κανέναν κρίσιμο ήχο.
Άνεση επαγγελματικού επιπέδου
●
Η ελαφριά κατασκευή και η επένδυση των ακουστικών διασφαλίζουν
ομοιόμορφη κατανομή του βάρους για μέγιστη άνεση.
Πτυσσόμενο μικρόφωνο
●
Ανοίξτε το μικρόφωνο όταν παίζετε ομαδικά παιχνίδια και κλείστε το με
ασφάλεια, βάζοντάς το μέσα στο ακουστικό, όταν παίζετε μόνοι σας.
Περιλαμβάνεται φορητός προσαρμογέας 3,5 mm
●
Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σε
συνδυασμό με μια φορητή συσκευή, ένα PS4 ή το τελευταίο χειριστήριο Xbox
One.
Άμεσες ρυθμίσεις
●
Χάρη στα στοιχεία ελέγχου που είναι ενσωματωμένα στο καλώδιο, δεν
υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα alt και tab.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με τους φορητούς υπολογιστές OMEN 1.1, τους επιτραπέζιους υπολογιστές OMEN 1.1 και τους
υπολογιστές OMEN X.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 205 x 180 x 100 mm
Συσκευασμένο: 266 x 240 x 110 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,25 kg
Συσκευασμένο: 0,56 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: X7Z95AA
UPC/EAN code: 190780087404

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σετ ακουστικών-μικροφώνου OMEN με SteelSeries; Προσαρμογέας 3,5 mm με βύσμα 4 πόλων; Οδηγός
γρήγορης έναρξης; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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