Karta produktu

OMEN by HP Headset 800
Wyraźny dźwięk decyduje
o zwycięstwie

Podczas rozgrywek,
w których jeden krytyczny
ruch może przechylić szalę
zwycięstwa na jedną ze
stron, komunikacja ma
kluczowe znaczenie. Dzięki
słuchawkom
zapewniającym wygodę
i krystalicznie czysty dźwięk
możesz w pełni zanurzyć
się w rzeczywistość gry
i rozmawiać z innymi
graczami tak, jakby siedzieli
obok Ciebie.

Pochłaniający świat dźwięków
●
Duże przetworniki o średnicy 53 mm zapewniają niezwykłą czystość dźwięku,
dzięki której usłyszysz każdy krok.
Wielowymiarowy dźwięk
●
Wybierz niestandardowy profil DTS Headphone:X® zainstalowany fabrycznie
w większości komputerów OMEN, aby usłyszeć dźwięk przestrzenny
o doskonałej jakości.
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Najwyższy komfort
●
Lekki, regulowany pałąk równomiernie rozkłada ciężar, co gwarantuje
niezwykły komfort podczas długich rozgrywek.
Funkcje
●
Wygodne, wyściełane skórą syntetyczną nauszniki zostały zaprojektowane,
aby wytłumić rozpraszające dźwięki otoczenia.
●

Chowany mikrofon z możliwością pełnej regulacji zapewnia niezakłóconą
komunikację podczas krytycznych momentów rozgrywki i może zostać ukryty,
gdy nie jest używany.

●

Wbudowana regulacja głośności i możliwość wyciszenia .

●

Przejściówka 2 × 3,5 mm na 1 wtyk 4-biegunowy umożliwia użytkowanie
słuchawek z laptopem, komputerem biurkowym, urządzeniem mobilnym oraz
konsolami PS4™ i Xbox One®.

●

Zapomnij o porządkowaniu kabli – pleciona izolacja zwiększa wytrzymałość
przewodu USB i ogranicza prawdopodobieństwo skręcenia.
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Zgodność

Kompatybilny z komputerami PC i innymi urządzeniami obsługującymi wyjście audio 3,5 mm.

Dane techniczne

Przewodowe, złącze audio 3,5 mm

Wymiary

Z opakowania: 20,5 × 21,8 × 11,4 cm
Zapakowane: 24 × 12,6 × 26,1 cm

Waga

Z opakowania: 0,43 kg
Zapakowane: 0,71 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Częstotliwość (MHz)

20 Hz – 20 KHz

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Zestaw słuchawkowy OMEN 800; przejściówka 2 × 3,5 mm na 1 wtyk 4-biegunowy; Skrócona instrukcja obsługi;
Karta gwarancyjna; Uwaga dotycząca produktu
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