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OMEN by HP Headset 800
Kritik anlar için konforlu
netlik gerekir

Yüzyılın vuruşunu yapmakla
yukarı kameradan
karakterin ölümünü izlemek
arasındaki fark tek bir kritik
hareket olduğunda, iletişim
hayati önem taşır. Konfor ve
netlik kontrol altına
alındığında, tam anlamıyla
ortama girersiniz ve takım
arkadaşlarınız sanki
yanınızdaymış gibi iletişime
geçersiniz.

Sarmalayan ses
●
Büyük çapı ve 53 mm sürücüsü ile her bir adımı inanılmaz bir netlikte sunar.
Çok boyutlu ses
●
Yükseltilmiş surround ses deneyimi için birçok OMEN bilgisayara dahili olarak
yerleştirilmiş özel DTS Headphone:X® ses profilini tercih edin.
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Üstün konfor
●
Hafif askılı kafa bandı uzun oyun seansları sırasında inanılmaz konfor
sağlamak üzere ağırlığı eşit olarak dağıtır.
Özellikler
●
Sentetik deri kaplama kulaklık rahatsız edici arka plan gürültüsünü engellemek
ve konfor için tasarlanmıştır.
●

Tamamen ayarlanabilir ve toplanabilir mikrofon kritik anlarda kristal netliğinde
iletişim kurulmasına yardımcı olur ve kullanılmadığında gizlenir.

●

Yerleşik ses ve sessizlik denetimleri.

●

Çift 3,5 mm'den tek 4 kutupluya adaptör dizüstü bilgisayar, masaüstü
bilgisayar, mobil aygıt, PS4™ veya Xbox One® ile kullanımı destekler.

●

Kablo yönetimi derdine son: Örgülü kılıf USB kablosunun dayanıklılığını artırır ve
bükülmeyi en aza indirir.
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Uyumluluk

3,5 mm ses çıkışını destekleyen bilgisayarlar ve diğer aygıtlarla çalışır.

Teknik Özellikler

Kablolu, 3,5 mm ses jakı

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 20,5 x 21,8 x 11,4 cm
Paketli: 24 x 12,6 x 26,1 cm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,43 kg
Paketli: 0,71 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Frekans (MHz)

20Hz - 20KHz

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

OMEN Kulaklık 800; Çift 3,5 mm'den tek 4 kutuplu adaptörü; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; Garanti kartı; Ürün bildirimi

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve
hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir
ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
06/17

