Specifikace

OMEN by HP Headset 800
Kritické situace si žádají
komfortní čistotu

Když rozdíl mezi zabitím
soupeře a vlastní smrtí ve
hře spočívá v jediném
kritickém pohybu,
komunikace má naprostou
prioritu. S vysokou úrovní
pohodlí a čistoty zvuku se
můžete nechat plně ponořit
do hry a přitom
komunikovat se svým
týmem, jakoby stáli vedle
vás.

Jedinečný zvukový projev
●
S reproduktory majícími velký průměr 53 mm uslyšíte každičký krok v
neskutečně čistém podání.
Vícerozměrový zvuk
●
Vyberte si vlastní profil DTS Headphone:X® , jenž je součástí většiny počítačů
OMEN, a nechte se obklopit skutečně prostorovým zvukem.
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Vrcholný komfort
●
Lehká náhlavní souprava rovnoměrně rozděluje svou hmotnost, aby v průběhu
hraní poskytovala neuvěřitelné pohodlí.
Funkce
●
Náušníky potažené syntetickou kůží se pohodlně nosí a potlačují rušivý okolní
hluk.
●

Plně nastavitelný, výsuvný mikrofon pomáhá zajistit křišťálově čistou
komunikaci během kritických situací a když jej nepoužíváte, zůstává skrytý.

●

Integrované ovládání hlasitosti a ztlumení zvuku.

●

Adaptér dvou konektorů 3,5 mm na jednu 4pólovou zástrčku umožňuje
připojení k přenosnému počítači, stolnímu počítači, mobilnímu zařízení nebo
konzoli PS4™ či Xbox One®.

●

Zapomeňte na starosti s kabely – opletený kabel USB je vysoce odolný a jen
tak se nezamotá.
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Kompatibilita

Kompatibilní s počítači a jinými zařízeními, které podporují zvukový výstup 3,5 mm.

Technické specifikace

Kabelové připojení, zvukový konektor 3,5 mm

Rozměry

Bez obalu: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Balení: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,43 kg
Balení: 0,71 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Frekvence (MHz)

20 Hz až 20 kHz

Další informace

P/N: 1KF76AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190781516651

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Náhlavní souprava OMEN 800; adaptér ze dvou konektorů 3,5 mm na jeden 4pólový konektor; Úvodní příručka;
Záruční list; Produktové oznámení
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