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Auscultadores OMEN Blast

Apresentamos um novo arsenal de gaming

Joga todos os teus jogos com uns auscultadores que têm uma qualidade de som sensacional. Estão equipados com som
surround 7.1, um DAC USB de 24 bits e um microfone retrátil com cancelamento de ruído.

Ouve tudo e muito mais
Ouve qualquer estalar das folhas, onda de choque e som de pássaros
com a potência precisa dos diafragmas de 53 mm através do DAC USB
de 24 bits.

Imersão sonora
Desfruta de experiências imersivas. O som surround 7.1 proporciona
experiências de 360º para que possas estar imerso nos teus jogos.
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Características

A tua experiência de gaming não voltará a ser a mesma
Usa o nosso equalizador de áudio para criar e gerir perfis de áudio únicos para todos os teus jogos no OMEN Command Center.

Cancelamento do ruído. Vozes supernítidas.
Comunica com uma nitidez impressionante, com o cancelamento de ruído passivo unidirecional.

Os auscultadores perfeitos
Uns auscultadores concebidos para tudo: PC, PS4, Xbox, ou Nintendo Switch. Agora podes livrar-te de todos os teus auscultadores de qualidade
inferior.

Controlo de volume simplificado
Concentra-te no jogo sem teres de olhar para os controlos de volume e de silêncio no cabo.

Aviso: Até te esqueces de que estás a usá-los
Deixa de ter as orelhas doridas quando decidires tirar os auscultadores – a haste de cabeça flexível e o acolchoado supermacio proporcionam-te um
conforto extraordinário.
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Compatibilidade Para a funcionalidade com fios completa, é necessário o Windows 10 e posterior, USB (DAC), OMEN Command Center (voz, áudio, OCC). Funcionalidade com fios limitada (sem OCC) -
Mac iOS, Chrome, PS4, Xbox One (voz, áudio), Nintendo Switch (apenas áudio).

Dimensões do produto

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

Informações para encomendas 194850327544

Notas técnicas
Faixa de frequência nominal de som: 20 Hz - 20 kHz Sensibilidade: 95 dB Tamanho do controlador: 53 mm Tipo de material do íman do controlador: Neodímio Impedância do
controlador: 32 O THD + N: < 3% Deteção: < 6 dB Máx. SPL: Cumpre EN50332 os limites de som Surround Sound: Sim, do OMEN Audio Lab Faixa de frequência nominal do microfone:
100 Hz - 10 kHz Impedância do microfone: 2,2 kO Sensibilidade do microfone: -40 dB Resposta do microfone: Unidirecional

Comprimento do cabo 120 cm (auscultadores); 130 cm (DAC)

Conteúdo da embalagem Auscultadores; Conversor Digital-Analógico (DAC); Guia de início rápido; Informações sobre o produto; Garantia

Número UPC 194850327544

Peso (métrico) 0,39 kg (auscultadores); 0,03 kg (DAC)

Peso (imperial) 0.86 lb (headset); 0.07 lb (DAC)

Dimensões da embalagem principal
(sistema métrico)

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

Peso da embalagem principal (sistema
métrico)

5,81 kg

Número do produto 1A858AA

@@Dimensions (L x W x H)@@ Dimensões do produto (imperial): 4.61 x 7.83 x 8.66 in (headset); @@Product Dimensions (metric)@@: 11,7 x 19,9 x 22 cm (auscultadores)

Peso Peso (imperial): 0.86 lb (headset); 0.07 lb (DAC); Peso (métrico): 0,39 kg (auscultadores); 0,03 kg (DAC)

Comprimento do cabo Comprimento do cabo (imperial): 47.24 in (headset); 51.18 in (DAC); Cable length (metric): 120 cm (auscultadores); 130 cm (DAC)

@@Product Primary Color@@ Preto

Sistemas operativos compatíveis Auscultadores: Windows 7, 8, 10; dispositivos com entrada de 3,5 mm, incluindo smartphones, tablets e outros dispositivos Conversor Digital-Analógico (DAC): Windows 7, 8, 10; MacOS

Requisitos mínimos do sistema Porta USB-A ou entrada AUX de 3,5 mm disponível

Garantia Garantia limitada de 2 anos.

Conteúdo da embalagem Auscultadores; Conversor Digital-Analógico (DAC); Guia de início rápido; Informações sobre o produto; Garantia

País de origem Fabricado na China

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

Dimensões da embalagem (imperial): 9.88 x 4.92 x 10.24 in; Package dimensions (metric): 25,1 x 12,5 x 26 cm

Peso da embalagem Peso da embalagem (imperial): 1.76 lb; Package weight (metric): 0,8 kg

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

Dimensões da embalagem principal (sistema imperial): 19.96 x 15.47 x 11.14 in; Dimensões da embalagem principal (sistema métrico): 50,7 x 39,3 x 28,3 cm

Peso da caixa de cartão principal Peso da embalagem principal (sistema imperial): 12.81 lb; Peso da embalagem principal (sistema métrico): 5,81 kg
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Rodapés com mensagens

 Para usufruir da funcionalidade com fios completa, é necessário Windows 10 ou posterior, USB (DAC), OMEN Command Center, (voz, áudio, OCC). Funcionalidade com fios limitada (sem OCC) - Mac iOS, Chrome, PS4, Xbox One (voz, áudio), Nintendo
Switch (apenas áudio).
 Utilizar equipamentos de estéreo pessoais no volume máximo durante longos períodos de tempo pode prejudicar a audição do utilizador. Para reduzir o risco de lesões auditivas, diminua o volume e o tempo de utilização no volume máximo.
 Para evitar possíveis lesões auditivas, não coloque o volume demasiado alto por longos períodos de tempo.
 A HP inclui uma garantia limitada de 2 anos com suporte online disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Consulte o Centro de Suporte ao Cliente HP (HP Customer Support Center) para saber mais informações ou visite

www.hp.com/go/orderdocuments.
 

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos
produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
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