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OMEN by HP Mindframe Prime Headset

Kies voor premium audio en houd het hoofd koel

De FrostCap-technologie en de passieve koeling van de oorkussens bieden comfort tijdens de gamingsessies, terwijl het
ingebouwde surround-geluid je een bijzondere luisterervaring biedt.

FrostCap-technologieFrostCap-technologie
Met OMEN's actieve
oorschelpkoeling blijf je
comfortabel gamen tijdens
lange sessies.

Game comfortabel en houdGame comfortabel en houd
het hoofd koel.het hoofd koel.
De passieve koeling van de
oorkussens voert de warmte
weg van de huid.

Ultieme ervaring. UltiemUltieme ervaring. Ultiem
voordeel.voordeel.
De ingebouwde audiochip van
C-Media Xear™ met virtual
surround-geluid creëert een
realistisch en ruimtelijk gevoel,
waardoor je precies hoort waar
de gamegeluiden vandaan
komen.

Dekking voor zekerheidDekking voor zekerheid
Eén jaar standaardgarantie van
HP geeft zekerheid.

 Langdurig gebruik van een headset op hoog volume kan beschadiging van het gehoor veroorzaken. Zet het volume lager en luister minder lang op volle sterkte om de kans op gehoorbeschadiging te beperken.
 Voor het gebruik van OMEN Command Center is Microsoft Windows 10, 64-bits, versie 1709 of hoger vereist.
 HP biedt één jaar garantie met 24/7 beschikbare online support. Neem contact op met de klantenservice van HP voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet

inbegrepen.
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PluspuntenPluspunten

Snel aanpasbaarSnel aanpasbaar
Houd alles onder controle met een flip-to-mute microfoon en een volumeregelaar op de oorschelp.

Heldere en scherpe communicatieHeldere en scherpe communicatie
Twee microfoons met ruisonderdrukking blokkeren de achtergrondgeluiden, dus je medespelers horen alleen jou.

Powered by OMEN Command CenterPowered by OMEN Command Center
Personaliseer je EQ-instellingen in het OMEN Audio Lab met C-Media Xear™, via het OMEN Command Center.

Overtref de concurrentieOvertref de concurrentie
Pas de FrostCap-technologie en RGB-verlichting aan via het OMEN Command Center.

Perfect maatwerkPerfect maatwerk
Langdurig comfort met een automatisch verstelbare hoofdband en ademende, vochtafvoerende oorkussens met verbeterde voering en een ovalen
vorm.
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CompatibiliteitCompatibiliteit Compatibel met HP pc's met USB-Type-A-poort.

AfmetingenAfmetingen 20,2 x 21,7 x 9,1 cm

GewichtGewicht 530 gr; In verpakking: 1,4 kg

GarantieGarantie Twee jaar standaardgarantie van HP

Inhoud van de doosInhoud van de doos OMEN by HP Mindframe headset; Documentatie

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr.Bestelnr. 6MF35AA

BestelinfoBestelinfo 6MF35AA#ABB: 193808517198

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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