Karta produktu

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Gdy Twój komputer jest nie
tyle jednostką roboczą, co
raczej stanowiskiem
bojowym, wyposaż się w
akcesoria do gier
zaprojektowane z myślą o
pokonaniu przeciwników.
Ten opracowany na
podstawie opinii
najlepszych zespołów
e-sportowych zestaw
słuchawkowy
charakteryzuje się wysokimi
parametrami i dbałością o
szczegóły – to różnica
pomiędzy miażdżącym
zwycięstwem a sromotną
porażką .
1

Zrównoważony pejzaż akustyczny
●
Usłyszysz kluczowe częstotliwości ważne w grach zespołowych i nigdy nie
przegapisz ważnego dźwięku.
Profesjonalny komfort
●
Lekki pałąk i wyściełane nauszniki równomiernie rozkładają ciężar, co
gwarantuje najwyższy komfort.
Chowany mikrofon
●
Wyciągnij mikrofon, gdy grasz zespołowo, albo schowaj bezpiecznie w
nauszniku, gdy grasz w pojedynkę.
Przejściówka 3,5 mm do urządzeń mobilnych w zestawie
●
Zestawu słuchawkowego można też używać z urządzeniami mobilnymi, PS4
lub najnowszą konsolą Xbox One.
Regulacja na bieżąco
●
Regulatory wbudowane w przewód – nie ma potrzeby przełączania na
klawiaturze

Karta produktu

OMEN by HP Headset with SteelSeries

Zgodność

Zgodność z laptopami OMEN wer. 1.1, komputerami stacjonarnymi OMEN wer. 1.1 oraz OMEN X.

Wymiary

Z opakowania: 205 × 180 × 100 mm
Zapakowane: 266 × 240 × 110 mm

Waga

Z opakowania: 0,25 kg
Zapakowane: 0,56 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

P/N: X7Z95AA
Kod UPC/EAN: 190780087404

Zawartość opakowania

Zestaw słuchawkowy OMEN SteelSeries; Pojedyncza przejściówka 3,5 mm, 4-biegunowa wtyczka; Skrócona
instrukcja obsługi; Uwagi dotyczące produktu; Karta gwarancyjna

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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