Dataark

OMEN by HP Headset 800
Viktige
øyeblikksavgjørelser for
komfortabel klarhet
Når forskjellen mellom
århundrets drap og å stirre
ned i et drapskamera bare
er ett kritisk trekk unna, er
kommunikasjon avgjørende.
Med komfort og klarhet
under kontroll er du fullt ut
oppslukt i omgivelsene
dine, og du kan
kommunisere med teamet
ditt som om de var der med
deg.

Oppslukende lydbilde
●
Med en stor diameter produserer driveren på 53 mm forbløffende klarhet på
hvert eneste trinn.
Lyd i flere dimensjoner
●
Velg den egendefinerte DTS Headphone:X® -profilen som er innebygd i de
fleste OMEN-PC-er, for å få en økt surroundlyd-opplevelse.
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Uovertruffen komfort
●
Lett opphengshodebånd fordeler vekten jevnt for utrolig komfort under
utvidet spilling.
Funksjoner
●
Øreplugger trukket i syntetisk skinn, er utformet for å hindre distraherende
bakgrunnsstøy.
●

En fullt justerbar og uttrekkbar mikrofon bidrar til å sikre krystallklar
kommunikasjon i kritiske øyeblikk og forblir skjult når den ikke er i bruk.

●

Innebygde volum- og dempekontroller.

●

Dobbel 3,5 mm til enkel 4-polet adapter støtter bruk med bærbar PC,
stasjonær PC, mobilenhet, PS4™ eller Xbox One®.

●

Glem kabelføring – flettet kledning forbedrer USB-kabelens holdbarhet og
minimerer floker.
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Kompatibilitet

Fungerer med PC-er og andre enheter som støtter 3,5 mm lydutgang.

Tekniske data

Kablet 3,5 mm lydkontakt

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,43 kg
Pakket: 0,71 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Frekvens (MHz)

20 Hz–20 kHz

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

OMEN-hodetelefon 800; dobbel 3,5 mm til enkel 4-polet adapter; Hurtigstartveiledning; Garantikort;
Produktmerknad

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste
garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil
eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
06/17

