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OMEN by HP Headset 800
På de kritiske tidspunkter
er der virkelig brug for
klarhed
Kommunikationen er
altafgørende, når du med
det næste skridt enten står
over for århundredets
chance eller stirrer lige ind i
et kill-cam. Med komfort,
klarhed og fuld kontrol kan
du lade dig opsluge helt af
miljøet og samtidig
kommunikere med dit team,
som om de sad lige ved
siden af dig.

Omsluttende lydoplevelse
●
Med den store diameter på 53 mm gengiver driveren lyden af hvert eneste
skridt med en utrolig klarhed.
Lyd i flere dimensioner
●
Hvis du vælger den brugerdefinerede DTS Headphone:X® -profil, der er
indbygget i de fleste OMEN-pc'er, får du en endnu bedre surround
sound-oplevelse.
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Uovertruffen komfort
●
Den lette hovedbøjle kan forlænges, og vægten fordeles helt jævnt til gavn for
komforten, når du skal spille i lang tid.
Funktioner
●
Ørestykkerne er beklædt med syntetisk læder, så de sidder komfortabelt, og er
designet til at blokere for distraherende baggrundsstøj.
●

En fuldt justerbar og udtrækkelig mikrofon sikrer krystalklar kommunikation i
de altafgørende øjeblikke og forbliver skjult, når den ikke er i brug.

●

Indbyggede knapper (lydstyrke og lyd til/fra).

●

Adapteren (to 3,5-mm stik til et 4-polet) kan bruges sammen med din
bærbare eller stationære computer, mobilenhed, PS4™ eller Xbox One®.

●

Glem alt om kabelstyring – den spundne kappe forbedrer USB-kablets
holdbarhed og forhindrer snoninger.
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Kompatibilitet

Fungerer sammen med pc'er og andre enheder, der understøtter 3,5-mm lydstik.

Tekniske specifikationer

Med ledning; 3,5-mm lydstik

Mål

Udpakket: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Pakket: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Vægt

Udpakket: 0,43 kg
Pakket: 0,71 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Frekvens (MHz)

20 Hz – 20 kHz

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

OMEN Headset 800; adapter (to 3,5-mm stik til et 4-polet); Startvejledning; Garantikort; Produktmeddelelse
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