Taulukot

OMEN by HP Headset 800
Tärkeät hetket vaativat
selkeyttä

Kun haluaa voittaa eikä tulla
voitetuksi, yhteydenpito on
tärkeää. Kun kuulokkeita on
mukava käyttää ja ääni
kuuluu selkeästi, muutut
osaksi ympäristöä ja pystyt
pitämään yhteyttä muuhun
joukkueeseen aivan kuin se
olisi vierelläsi.

Mukaansa tempaava äänimaailma
●
Suuri läpimitaltaan 53 mm:n äänielementti toistaa jokaisen askeleen
hämmästyttävän tarksti.
Monen ulottuvuuden ääni
●
Valitse useimmista OMEN-tietokoneista löytyvä mukautettu DTS
Headphone:X® -profiili, jotta saat uskomattomia surround-äänielämyksiä.
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Erittäin mukava
●
Kevyt joustava sanka saa painon jakautumaan tasaisesti, joten
käyttömukavuus pysyy huipputasolla, vaikka peli kestäisi pitkään.
Ominaisuudet
●
Keinonahalla päällystetyt korvakupit on suunniteltu mukaviksi. Ne estävät
häiritseviä ääniä kuulumasta.
●

Täysin säädettävä ja sisäänvedettävä mikrofoni takaa selkeän yhteydenpidon
kriittisten hetkien aikana ja pysyy piilossa, kun sitä ei tarvita.

●

Sisäänrakennetut äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätimet.

●

Kahden 3,5 mm:n liittimen ja 4-napaisen liitännän sovitin on yhteensopiva
kannettavan, pöytätietokoneen, mobiililaitteen, PS4™:n ja Xbox Onen® kanssa.

●

Ei enää huolia kaapelin vuoksi. Punottu suojus parantaa USB-kaapelin
kestävyyttä ja vähentää mutkille menemistä.
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Yhteensopivuus

Yhteensopiva tietokoneiden ja muiden 3,5 mm:n äänilähdöllä varustettujen laitteiden kanssa.

Tekniset tiedot

Langallinen, 3,5 mm:n ääniliitäntä

Mitat

Ilman pakkausta: 20,5 × 21,8 × 11,4 cm
Pakattu: 24 × 12,6 × 26,1 cm

Paino

Ilman pakkausta: 0,43 kg
Pakattu: 0,71 kg

Takuu

Mielenrauhan takaava kattavuus: voit olla huoletta HP:n kahden vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta.

Taajuus (MHz)

20 Hz – 20 KHz

Lisätiedot

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

OMEN Headset 800 -kuulokkeet; kaksi 3,5 mm:n liitäntää yhteen 4-napaiseen sovittimeen; pikaopas; Takuukortti;
tuotetiedote
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