Folha de Dados

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Quando o seu PC se torna
mais num posto de batalha
do que numa ferramenta de
trabalho, apenas terá de
munir-se de acessórios
especialmente concebidos
para os jogos para aniquilar
a concorrência.
Desenvolvido com o
contributo das melhores
equipas eSports, o
desempenho de elevada
qualidade e a incrível
atenção aos detalhes
destes auscultadores fazem
toda a diferença no
momento de uma vitória
esmagadora e de uma
derrota dolorosa.

Ambiente sonoro equilibrado
●
Oiço tudo com uma incrível nitidez enquanto desfruta de jogos intensos.
Conforto de excelência
●
O aro leve e os auscultadores almofadados distribuem de forma uniforme o
peso para proporcionar o máximo conforto.
Microfone retrátil
●
Puxe o microfone para jogar em equipa e retraia-o em segurança na almofada
do auscultador quando joga sozinho.
Adaptador portátil de 3,5 mm incluído
●
Pode também utilizar os auscultadores com um dispositivo móvel, PS4, ou o
mais recente controlador Xbox One.
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Ajustes imediatos
●
Com os controlos incorporados no cabo, não é necessário premir alt + tab

Folha de Dados

OMEN by HP Headset with SteelSeries

Compatibilidade

Compatível com Portáteis OMEN versão 1.1, PC Desktop OMEN versão 1.1 e OMEN X.

Dimensões

Fora da caixa: 205 x 180 x 100 mm
Embalado: 266 x 240 x 110 mm

Peso

Fora da caixa: 0,25 kg
Embalado: 0,56 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

P/N: X7Z95AA
UPC/EAN code: 190780087404

Conteúdo da embalagem

Auscultadores OMEN com SteelSeries; Adaptador único de 3,5 mm, tomada de 4 pólos; Guia de Introdução;
Avisos do Produto; Cartão de Garantia
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