Folha de Dados

OMEN by HP Headset 800
Os momentos importantes
requerem nitidez e
conforto
No momento de decidir
entre a vitória e a derrota, a
comunicação é essencial.
Com o conforto e a nitidez
sob controlo, deixe-se
envolver pelo jogo e
comunique com a sua
equipa como se esta
estivesse ao seu lado.

Ambiente sonoro envolvente
●
Com um diâmetro de grandes dimensões, o controlador de 53 mm reproduz o
som de cada passo com uma nitidez surpreendente.
Áudio multidimensional
●
Selecione o perfil DTS Headphone:X® personalizado, integrado na maioria dos
PCs OMEN, para uma melhor experiência de som envolvente.
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Conforto superior
●
O leve aro para a cabeça distribui uniformemente o peso para proporcionar um
incrível conforto durante longas horas de jogo.
Funcionalidades
●
Os auscultadores envoltos em couro sintético foram concebidos para
proporcionar o máximo conforto e cancelar o ruído de fundo.
●

O microfone totalmente ajustável e retrátil ajuda a garantir uma comunicação
nítida durante momentos críticos, podendo ser ocultado quando não estiver a
ser utilizado.

●

Controlos de volume e de desativação de som incorporados.

●

O adaptador duplo de 3,5 mm (4 pólos) suporta a utilização com o seu portátil,
desktop, dispositivo móvel, PS4™ ou Xbox One®.

●

Esqueça a gestão de cabos, graças à tecnologia do cabo USB que evita o
emaranhamento e a danificação do mesmo.
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Compatibilidade

Funciona com computadores e outros dispositivos que suportam uma saída de áudio de 3,5 mm.

Especificações técnicas

Ficha de áudio de 3,5 mm (com fios)

Dimensões

Fora da caixa: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Embalado: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Peso

Fora da caixa: 0,43 kg
Embalado: 0,71 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Frequência (MHz)

20 Hz - 20 KHz

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Auscultadores OMEN 800; adaptador duplo de 3,5 mm (4 pólos); Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia;
Aviso do produto
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