Спецификация

OMEN by HP Headset 800
Важните моменти
изискват комфортна
чистота на звука
Когато разликата между
убийството на века и това
да видиш от друг ъгъл как
си бил убит се състои само
в едно важно движение,
комуникацията е от
изключително значение. С
контрол над удобството и
яснотата Вие сте напълно
потопени в обстановката и
можете да комуникирате с
отбора си сякаш всички те
са до Вас.

Пълно потапяне в звука
●
С по-голям диаметър 53-милиметровите говорители възпроизвеждат
всяка стъпка с удивителна яснота.
Многопосочен звук
●
Изберете персонализирания DTS Headphone:X® профил, вграден в
повечето компютри OMEN за подобрено изживяване със съраунд звук.
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Върховен комфорт
●
Лека лента за носене на главата разпределя равномерно тежестта за
невероятен комфорт при продължителна игра.
Функции
●
Чашките за уши с покритие от изкуствена кожа са с комфортен дизайн, за
да блокират разсейващия фонов шум.
●

Напълно регулируем и прибиращ се микрофон Ви помага да гарантирате
кристално ясна комуникация по време на критичните моменти и остава
скрит, когато не се използва.

●

Вградени контроли за сила на звука и заглушаване на звука.

●

Адаптерът за два 3,5 мм към един 4-полюсен слот поддържа употреба на
Вашия лаптоп, настолен компютър, мобилно устройство, PS4™ или Xbox
One®.

●

Забравете за управлението на кабелите – вплетеното защитно покритие
подобрява издръжливостта на USB кабела и свежда до минимум
усукването.
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Съвместимост

Работи с компютри и други устройства, които поддържат 3,5 мм аудио изход.

Технически спецификации Кабелни, 3,5 мм аудио жак
Размери

без опаковка: 20,5 x 21,8 x 11,4 см
Опакован: 24 x 12,6 x 26,1 см

Тегло

без опаковка: 0,43 кг
Опакован: 0,71 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Честота (MHz)

20 Hz – 20 KHz

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1KF76AA #ABB
UPC/EAN код: 190781516651

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Слушалки OMEN 800; Адаптер от два 3,5 мм към един 4-полюсен; Ръководство за бързо стартиране;
Гаранционна карта; Бележка към продукта
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