Dataark

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Når datamaskinen i mindre
grad er en arbeidshest og i
større grad en
våpenplattform, bør du
utruste den med
spilltilbehør som er egnet til
å knuse motstanden. Dette
hodesettet, som er utviklet
med hjelp fra ledende
eSports-laget, har en ytelse
av høy kvalitet og er laget
med nennsom omtanke for
detaljer, utgjør forskjellen
mellom en knusende seier
og et hjerteskjærende tap.
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Balansert lydbilde
●
Hør de viktige frekvensene som er avgjørende for å vinne spill – gå aldri glipp
av en kritisk lyd.
Profesjonell komfort
●
Det fjærlette hodebåndet og de polstrede øreputene fordeler vekten jevnt og
gir suveren komfort.
Uttrekkbar mikrofon
●
Trekk ut mikrofonen under lagspill, og skyv den trygt inn i øretelefonen igjen
når du går solo.
3,5 mm mobil adapter inkludert
●
Du kan også bruke hodesettet med en mobilenhet, PS4 eller den siste Xbox
One-kontrolleren.
Snarjusteringer
●
Kontroller innebygd i snoren, dette er slutten på Alt-Tab
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OMEN by HP Headset with SteelSeries

Kompatibilitet

Kompatibel med OMEN bærbare datamaskiner v. 1.1, OMEN stasjonær datamaskin v. 1.1 og OMEN X.

Mål

Pakket ut: 205 x 180 x 100 mm
Pakket: 266 x 240 x 110 mm

Vekt

Pakket ut: 0,25 kg
Pakket: 0,56 kg

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

P/N: X7Z95AA
UPC/EAN code: 190780087404

Innhold i esken

OMEN-hodesett med SteelSeries; En 3,5 mm adapter for 4-polet plugg; Hurtigstartveiledning; Produktmeldinger;
Garantikort

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
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