Φύλλο δεδομένων

OMEN by HP Headset 800
Οι κρίσιμες στιγμές
απαιτούν απόλυτη
διαύγεια
Όταν η πανηγυρική νίκη
απέχει από την πανωλεθρία
μία μόλις κίνηση, η
επικοινωνία είναι ζωτικής
σημασίας. Έχοντας
διασφαλίσει τη διαύγεια και
την άνεση, μπορείτε να
βυθιστείτε απόλυτα στο
περιβάλλον σας και να
επικοινωνείτε με την ομάδα
σας σαν να είναι δίπλα σας.

Καθηλωτικός ήχος
●
Χάρη στη μεγάλη διάμετρο, ο οδηγός 53 mm παράγει κάθε βήμα με
εντυπωσιακή καθαρότητα.
Πολυδιάστατος ήχος
●
Επιλέξτε το προσαρμοσμένο προφίλ DTS Headphone:X® που είναι
ενσωματωμένο στους περισσότερους υπολογιστές OMEN, για ανεπανάληπτο
περιβάλλοντα ήχο.
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Απόλυτη άνεση
●
Η ελαφριά κατασκευή των ακουστικών διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή
του βάρους για μέγιστη άνεση καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Χαρακτηριστικά
●
Η επένδυση των ακουστικών από συνθετικό δέρμα είναι άνετη και κρατάει
μακριά τους εξωτερικούς θορύβους.
●

Το πλήρως ρυθμιζόμενο και πτυσσόμενο μικρόφωνο διασφαλίζει
πεντακάθαρη επικοινωνία στις κρίσιμες στιγμές και παραμένει κρυμμένο
όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

●

Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου έντασης και σίγασης ήχου.

●

Ο προσαρμογέας δύο συνδέσεων 3,5 mm σε μία σύνδεση 4 πόλων
υποστηρίζει χρήση με φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή, φορητές συσκευές,
PS4™ ή Xbox One®.

●

Ξεχάστε τη διαχείριση καλωδίων. Το προστατευτικό πλέγμα βελτιώνει την
αντοχή του καλωδίου USB και ελαχιστοποιεί τους κόμπους.
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Συμβατότητα

Λειτουργεί με υπολογιστές και άλλες συσκευές που υποστηρίζουν έξοδο ήχου 3,5 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ενσύρματη υποδοχή ήχου 3,5 mm

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Συσκευασμένο: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,43 kg
Συσκευασμένο: 0,71 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Συχνότητα (MHz)

20 Hz – 20 KHz

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ακουστικά OMEN 800; Προσαρμογέας δύο συνδέσεων 3,5 mm σε μία σύνδεση 4 πόλων; Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης; Κάρτα εγγύησης; Σημείωση για το προϊόν
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