
Specifikace

Sluchátka OMEN Blast

Ta pravá náhlavní souprava

Nech se pohltit jakoukoli hrou díky náhlavní soupravě s dechberoucím zvukem. Disponuje prostorovým zvukem 7.1,
24bitovým převodníkem USB DAC a výsuvným mikrofonem s funkcí eliminace hluku.

Neuvěříš, dokud neuslyšíš
S přesnými výkonnými 53mm měniči a 24bitovým převodníkem USB
DAC uslyšíš každé zašumění listí, rázovou vlnu a hvízdot výstřelu.

Hudba pro tvoje uši
V životě potřebuješ najít ten správný směr... vlastně všechny směry.
Nech se úplně pohltit herním světem díky 360° prostorovému vnímání
a prostorovému zvuku 7.1.
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Specifikace

Sluchátka OMEN Blast

Funkce

Žádná hra už nebude nikdy znít stejně
Aplikace OMEN Command Center umožňuje využívat špičkový zvukový ekvalizér k vytvoření a správě jedinečných zvukových profilů pro jednotlivé
hry.

Hluk je ztlumen. Hlasy zesíleny.
Výsuvný jednosměrný mikrofon s funkcí pasivní eliminace hluku dokáže izolovat všechny tvoje skvělé hlášky tak, aby je slyšeli všichni.

Hraj podle sluchu
Jedna náhlavní souprava, která vládne všem: počítač, PS4, Xbox a Nintendo Switch. Teď už můžeš vyhodit všechny ostatní náhlavní soupravy.

Intuitivní ovládání hlasitosti
Soustřeď se na hru díky intuitivnímu ovládání hlasitosti a ztlumení přímo na kabelu.

Varování: Ani nebudeš vědět, že ji máš na sobě
Chraň si uši před bolestí při sundávání náhlavní soupravy díky závěsnému hlavovému oblouku a úžasně měkkému polstrování.
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Specifikace

Sluchátka OMEN Blast

Kompatibilita Plnohodnotná bezdrátová funkčnost vyžaduje Windows 10 a vyšší, USB (DAC), OMEN Command Center (hlas, zvuk, OCC). Omezená kabelová funkčnost (bez OCC) – Mac iOS,
Chrome, PS4 , Xbox One (hlas, audio), Nintendo Switch (pouze audio).

Rozměry produktu

11,7 x 19,9 x 22 cm (náhlavní souprava)
Balení: 25,1 x 12,5 x 26 cm
4.61 x 7.83 x 8.66 in (headset)
Balení: 9.88 x 4.92 x 10.24 in

Informace o objednávce 194850327544

Technické poznámky
Zvuk – jmenovitý frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 kHz Citlivost: 95 dB Velikost zesilovače: 53 mm Typ materiálu magnetu zesilovače: Neodym Impedance zesilovače: 32 O THD + N:
< 3 % Sledování: < 6 dB Max. SPL: Splňuje zvukové limity dle normy EN50332 Prostorový zvuk: Ano, od zvukové laboratoře OMEN Jmenovitý frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz až
10 kHz Impedance mikrofonu: 2,2 kO Citlivost mikrofonu: -40 dB Odezva mikrofonu: Jednosměrová

Délka kabelu 120 cm (náhlavní souprava); 130 cm (DAC)

Co je obsaženo v krabici Náhlavní souprava; Digitálně analogové převodníky (DAC); Úvodní příručka; Produktová oznámení; Záruka

Číslo UPC 194850327544

Hmotnost (metrická soustava) 0,39 kg (náhlavní souprava); 0,03 kg (DAC)

Hmotnost (britské jednotky) 0.86 lb (headset); 0.07 lb (DAC)

Rozměry hlavní krabice (metrické
jednotky)

50,7 x 39,3 x 28,3 cm

Hmotnost hlavní krabice (metrické
jednotky)

5,81 kg

Produktové číslo 1A858AA

@@Dimensions (L x W x H)@@ Rozměry produktu (britské jednotky): 4.61 x 7.83 x 8.66 in (headset); @@Product Dimensions (metric)@@: 11,7 x 19,9 x 22 cm (náhlavní souprava)

Hmotnost Hmotnost (britské jednotky): 0.86 lb (headset); 0.07 lb (DAC); Hmotnost (metrická soustava): 0,39 kg (náhlavní souprava); 0,03 kg (DAC)

Délka kabelu Délka kabelu (britské jednotky): 47.24 in (headset); 51.18 in (DAC); Cable length (metric): 120 cm (náhlavní souprava); 130 cm (DAC)

@@Product Primary Color@@ Černá

Kompatibilní operační systémy Náhlavní souprava: Windows 7, 8, 10; zařízení s podporou 3,5mm konektoru, včetně chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení Digitálně analogový převodník (DAC): Windows 7, 8,
10; Mac OS

Minimální systémové požadavky Dostupný port USB-A nebo 3,5mm konektor AUX

Záruka Dvouletá omezená záruka.

Co je obsaženo v krabici Náhlavní souprava; Digitálně analogové převodníky (DAC); Úvodní příručka; Produktová oznámení; Záruka

Země původu Vyrobeno v Číně

@@Package Dimensions (L x W x
H)@@

Poznámka k rozměrům balení (britské jednotky): 9.88 x 4.92 x 10.24 in; Package dimensions (metric): 25,1 x 12,5 x 26 cm

Hmotnost balení Poznámka k hmotnosti balení (britské jednotky): 1.76 lb; Package weight (metric): 0,8 kg

@@Master carton dimensions (L x W x
H)@@

Rozměry hlavní krabice (britské jednotky): 19.96 x 15.47 x 11.14 in; Rozměry hlavní krabice (metrické jednotky): 50,7 x 39,3 x 28,3 cm

Hmotnost přepravky Hmotnost hlavní krabice (britské jednotky): 12.81 lb; Hmotnost hlavní krabice (metrické jednotky): 5,81 kg



Specifikace

Sluchátka OMEN Blast
Poznámky pod čarou se zprávami

 Plnohodnotná bezdrátová funkčnost vyžaduje Windows 10 a vyšší, USB (DAC), OMEN Command Center (hlas, zvuk, OCC). Omezená kabelová funkčnost (bez OCC) – Mac iOS, Chrome, PS4 , Xbox One (hlas, audio), Nintendo Switch (pouze
audio).
 Dlouhodobý poslech hudby na osobním stereopřehrávači při nejvyšší hlasitosti může mít za následek poškození sluchu. Riziku poškození sluchu se lze vyhnout snížením hlasitosti a zkrácením délky poslechu hudby při nejvyšší hlasitosti
 Dlouhodobý poslech hudby při vysokých úrovních hlasitosti může mít za následek poškození sluchu.
 Společnost HP poskytuje dvouletou omezenou záruku s online podporou 24 hodin denně. Podrobné informace získáte v centru zákaznické podpory HP nebo na stránce www.hp.com/go/orderdocuments. Vyžaduje internetové připojení, které

není součástí dodávky.
 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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