Adatlap

OMEN by HP Headset 800
A kritikus helyzetek
megoldásához
nélkülözhetetlen a tiszta
hangzás
Ha az évszázad győzelme
és karakterünk halála
között egyetlen kritikus
döntés a különbség, a
kommunikáció
létfontosságú szerepet
játszik. Ha nem kell külön
figyelmet fordítania a
kényelmére és az
egyértelmű
kommunikációra, teljesen
részévé válhat a játék
környezetének, és úgy
kommunikálhat a
csapatával, mintha ott
lennének Ön mellett.

Magával ragadó hangzás
●
A nagy átmérőjű, 53 mm-es hangvezetőnek köszönhetően minden apró
mozdulatot lenyűgöző tisztasággal fog hallani.
Többdimenziós hang
●
Válassza a legtöbb OMEN számítógépbe beépített egyéni DTS Headphone:X®t
profilt, amely a térhangzás valódi élményét nyújtja.
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Páratlan kényelem
●
A könnyű felfüggesztett fejpánt hosszú játék alkalmával is egyenletesen
osztja el a terhelést, így rendkívüli kényelmet biztosít.
Jellemzők
●
A szintetikus bőrrel borított fülpárnák kényelmesek, és kizárják a zavaró
háttérzajt.
●

A teljes mértékben állítható és kihúzható mikrofon gondoskodik az
egyértelmű kommunikációról a kritikus pillanatokban, és rejtve marad, ha
éppen nincs használatban.

●

Beépített hangerő-szabályozó és némítógomb.

●

A dupla 3,5 mm–egy 4 pólusú adapter támogatja a laptoppal, asztali
számítógéppel, mobileszközzel, PS4™-gyel vagy Xbox One®-nal történő
használatot.

●

Nem kell a kábelekkel küszködnie – a fonott bevonat növeli az USB-kábel
tartósságát, és csökkenti a kábel megtörésének esélyét.
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Kompatibilitás

Minden olyan számítógéppel és egyéb eszközzel használható, amely támogatja a 3,5 mm-es audiokimenetet.

Műszaki specifikáció

Vezetékes 3,5 mm-es audiocsatlakozó

Méretek

Kicsomagolva: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Csomagolva: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Súly

Kicsomagolva: 0,43 kg
Csomagolva: 0,71 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

Frekvencia (MHz)

20 Hz – 20 KHz

További információ

Termékszám: 1KF76AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190781516651

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

OMEN 800 mikrofonos fejhallgató; dupla 3,5 mm–egy 4 pólusú adapter; Gyorskalauz; Jótállási jegy; Termékkel
kapcsolatos tájékoztatás
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