Datasheet

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Omdat je pc meer een
commandopost dan een
werkpaard is, heb je de
juiste gamingaccessoires
nodig om je tegenstanders
te verpletteren. Deze
headset is ontwikkeld met
inbreng van de beste
eSports-teams. Door de
hoge kwaliteit en aandacht
voor detail maakt hij het
verschil tussen een
glansrijke overwinning en
een smadelijke nederlaag.
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Evenwichtig geluidsbeeld
●
Hoor de frequenties die belangrijk zijn bij het gamen en mis geen enkel
belangrijk geluid.
Professioneel comfort
●
De lichtgewicht hoofdbeugel en gevoerde oorkussens verdelen de druk voor
ongekend comfort.
Uitschuifbare microfoon
●
Trek de microfoon tevoorschijn bij teamgames en duw hem terug in de
oorschelp als je alleen speelt.
3,5-mm mobiele adapter is inbegrepen
●
Je kunt de headset ook op je mobiele device, PS4 of de nieuwste Xbox
One-controller aansluiten.
Bijregelen tijdens het gamen
●
De knoppen zijn geïntegreerd in het snoer, dus op alt-tab drukken is niet nodig

Datasheet

OMEN by HP Headset with SteelSeries

Compatibiliteit

Compatibel met OMEN laptops versie 1.1, OMEN desktop pc versie 1.1 en OMEN X.

Afmetingen

Zonder verpakking: 205 x 180 x 100 mm
In verpakking: 266 x 240 x 110 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 250 gr
In verpakking: 0,56 kg

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

P/N: X7Z95AA
UPC/EAN code: 190780087404

Meegeleverd in de doos

OMEN headset bij SteelSeries; Eén 3,5-mm adapter, 4-polige connector; Beknopte gebruiksgids;
Productinformatie; Garantiekaart
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