Fişă tehnică

OMEN by HP Headset 800
Momentele critice
necesită o claritate
confortabilă
Când diferenţa dintre
lovitura secolului şi
imaginea eşecului fatal este
doar la o mişcare critică
distanţă, comunicarea este
crucială. Cu confortul şi
claritatea sub control, ești
cufundat complet în mediul
tău şi poți să comunici cu
echipa, ca şi cum ar fi de
faţă.

Peisaj sonor captivant
●
Cu un diametru mare, driverul de 53 mm reproduce fiecare pas cu o claritate
uimitoare.
Sunet multidimensional
●
Selectează profilul DTS Headphone:X® particularizat, integrat în majoritatea
PC-urilor OMEN, pentru o experienţă sonoră intensă.
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Confort suprem
●
Banda de cap cu suspensie uşoară distribuie uniform greutatea, pentru confort
incredibil în timpul experienţei extinse de joc.
Caracteristici
●
Căştile acoperite cu piele sintetică sunt concepute confortabil, pentru a bloca
zgomotul de fundal care distrage atenţia.
●

Un microfon complet reglabil şi retractabil asigură comunicarea extrem de
clară în timpul momentelor critice şi rămâne ascuns atunci când nu este în uz.

●

Comenzi integrate de volum/anulare volum.

●

Adaptorul de la mufă de 3,5 mm dublă la simplă, cu 4 contacte, acceptă
utilizarea cu laptopul, desktopul, dispozitivul mobil, PS4™ sau Xbox One®.

●

Uită de gestionarea cablurilor – acoperirea împletită creşte durabilitatea
cablurilor USB şi minimizează buclarea.
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Compatibilitate

Funcţionează cu PC-uri şi cu alte dispozitive care acceptă ieşire audio de 3,5 mm.

Specificaţii tehnice

Mufă audio de 3,5 mm, cablată

Dimensiuni

Despachetat: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Împachetat: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Greutate

Despachetat: 0,43 kg
Împachetat: 0,71 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Frecvenţă (MHz)

20 Hz–20 KHz

Informaţii suplimentare

număr produs: 1KF76AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781516651

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Set de căşti OMEN 800; adaptor de la mufă de 3,5 mm dublă la simplă, cu 4 contacte; ghid de pornire rapidă; fişă
de garanţie; notificare despre produs
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