Fişă tehnică

OMEN by HP Headset with
SteelSeries

Când PC-ul este utilizat mai
puţin ca un centru de lucru
şi mai mult ca staţie de
luptă, echipaţi-vă cu
accesorii de joc concepute
să anihileze concurenţa.
Dezvoltat pe baza ideilor
primite de la echipele
eSports de top, acest set de
căşti oferă performanţe de
înaltă calitate şi
demonstrează o atenţie
precisă asupra detaliilor,
făcând diferenţa între o
victorie zdrobitoare şi o
înfrângere cumplită.
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Spectru sonor echilibrat
●
Auziţi frecvenţele cheie importante pentru jocurile competitive şi nu pierdeţi
niciun sunet vital.
Confort de calitate profesională
●
Banda de cap şi cupele căptuşite sunt uşoare, distribuind uniform greutatea,
pentru confortul suprem.
Microfon retractabil
●
Trageţi afară microfonul pentru a juca în echipă şi retrageţi-l în siguranţă în
cupa de ureche când jucaţi solo.
Adaptor mobil de 3,5 mm inclus
●
De asemenea, puteţi utiliza căştile cu un dispozitiv mobil, cu PS4 sau cu cel mai
recent controler Xbox One.
Reglaje din mers
●
Cu comenzile încorporate în cablu, nu este nevoie de tastatură

Fişă tehnică

OMEN by HP Headset with SteelSeries

Compatibilitate

Compatibil cu laptopuri OMEN ver. 1.1, PC-uri de birou OMEN ver. 1.1 şi OMEN X.

Dimensiuni

Despachetat: 205 x 180 x 100 mm
Împachetat: 266 x 240 x 110 mm

Greutate

Despachetat: 0,25 kg
Împachetat: 0,56 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: X7Z95AA
Cod UPC/EAN: 190780087404

Ce se găseşte în cutie

Set de căşti OMEN cu SteelSeries; adaptor mufă de 3,5 mm, fişă cu 4 contacte; ghid de pornire rapidă; notificări
despre produs; fişă de garanţie

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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