Folha de Dados

Colunas para gaming HP X1000
Colunas com som imponente. Uma experiência de gaming mais
envolvente.
Complementa o teu arsenal de gaming com estas colunas elegantes que produzem som monstruoso.

Amplifica o som

Graves profundos. Som explosivo.

Design arrojado

Desfruta de uma experiência de gaming
imersiva, do início ao fim, com o sistema 2.1
e 30 W RMS de potência contínua.

Deixa-te envolver pelo jogo com os graves
explosivos do subwoofer.

Joga em grande estilo com umas colunas
angulares elegantes e modernas, concebidas
para complementar na perfeição a tua
máquina de gaming ou posto de combate.
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Características
O som à tua maneira
Aperfeiçoa a tua experiência auditiva personalizando o equalizador, perfis e sons.
Personaliza o teu posto de combate
Personaliza a iluminação RGB de acordo com o teu estado de espírito no software OMEN Command Center.
Controlos convenientes
Acede facilmente aos controlos e definições de áudio para desfrutar de uma experiência de gaming mais envolvente.
Conectividade simplificada
Liga-as facilmente a smartphones ou tablets com a entrada AUX de 3,5 mm.
Conectividade simplificada
Usufrui de uma ligação de áudio fiável através de USB-A para PC, e acede facilmente ao cabo de alimentação no subwoofer.
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Compatibilidade

Windows 10 (funcionará em versões anteriores sem suporte de software); PS4; Smartphones e tablets Android e iOS com uma entrada de 3,5
mm; Software: HP OMEN Command Center

Dimensões do produto

21,3 x 18,5 x 24,5 cm (subwoofer); 8,57 x 15,1 x 7,88 cm (colunas satélite)

Peso

2,4 kg (subwoofer); 0,3 kg (colunas satélite); Embalado: 3,8 kg
5.3 lb (subwoofer); 0.7 lb (satellites); Embalado: 8.4 lb

Garantia

Garantia limitada de 1 ano.

Conteúdo da embalagem

Subwoofer; 2 altifalantes satélite; Cabo USB; Cabo AUX; Adaptador de alimentação com conector e cabo; Manual; Informações sobre o produto;
Cartão de garantia

País de origem

Fabricado na China

Número do produto

8PB07AA

Informações para encomendas

194441554526

Sistemas operativos compatíveis

Windows 10 (funcionará em versões anteriores sem suporte de software); PS4; Smartphones e tablets Android e iOS com uma entrada de 3,5
mm; Software: HP OMEN Command Center

Notas técnicas

Tipo de sistema: colunas para gaming 2.1. Número de colunas: 3 (esquerda, direita e subwoofer). Design único: as colunas satélite podem ser
colocadas debaixo de monitores amplos. Potência de saída total: 30 W RMS
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