Datablad

OMEN by HP Headset 800
Kritiska ögonblick kräver
bekväm klarhet

När en enda kritisk rörelse
är skillnaden mellan att
avfyra det segrande skottet
och att plötsligt stirra in i en
killcam är kommunikation
avgörande. Med rätt
komfort och klarhet är du
helt innesluten i spelet och
kan kommunicera med
laget precis som om de
befann sig alldeles i
närheten.

Uppslukande ljudbild
●
Hör vartenda fotsteg klart och tydligt tack vare elementet med en diameter på
53 mm.
Ljud i flera riktningar
●
Välj den anpassade DTS Headphone:X® -profilen som är inbyggd i de flesta
OMEN-datorerna för ett uppslukande surround-ljud.
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Överlägsen komfort
●
Lätt, omslutande pannband som fördelar vikten för otrolig komfort under
längre spelsessioner.
Funktioner
●
Öronkåpor insvepta i syntetiskt läder som bekvämt filtrerar bort distraherande
bakgrundsljud.
●

En helt justerbar och inskjutbar mikrofon hjälper till att säkerställa kristallklar
kommunikation under kritiska ögonblick och kan skjutas undan när den inte
behövs.

●

Inbyggda kontroller för volym och ljudavstängning.

●

Dubbel 3,5 mm till en 4-polig adapter med stöd för bärbara och stationära
datorer, mobila enheter, PS4™ eller Xbox One®.

●

Glöm kabelhantering – en flätad kabelstrumpa förbättrar USB-sladdens
hållbarhet och minimerar veckbildning.
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Kompatibilitet

Fungerar med PC och andra enheter som stöder 3,5 mm-ljudutgång.

Teknisk information

Trådbundet 3,5 mm-ljuduttag

Yttermått

Utan emballage: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Förpackat: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Vikt

Utan emballage: 0,43 kg
Förpackat: 0,71 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Frekvens (MHz)

20 Hz–20 kHz

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

OMEN headset 800; dubbel 3,5 mm till en 4-polig adapter; Snabbstartshandbok; Garantikort;
Produktmeddelande

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel,
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