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Auscultadores HP Pavilion Gaming 600

Som envolvente. Áudio superior.

Melhora a tua experiência auditiva com uns auscultadores especialmente concebidos para gaming e entretenimento. O
som surround 7.1 proporciona uma experiência realista e imersiva, quer estejas a viver a ação de batalhas intensas,
quer estejas a ouvir as tuas músicas preferidas.

Som envolvente
O som surround 7.1 virtual oferece incrível
precisão, profundidade e nitidez sonora para
desfrutares do teu conteúdo multimédia.
Vive uma experiência auditiva incrivelmente
imersiva.

Confortável e funcional
A haste leve a autoajustável dos
auscultadores proporciona conforto durante
o uso prolongado.

Conforto almofadado
As almofadas e a haste dos auscultadores
são revestidas por uma camada almofadada
e suave de pele sintética para proporcionar
conforto duradouro.

 Utilizar equipamentos de estéreo pessoais no volume máximo durante longos períodos poderá prejudicar a audição do utilizador. Para reduzir o risco de danos auditivos, diminua o volume e período de tempo de
utilização com volume máximo.
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Características

Controlos incorporados no auscultador
Os controlos incorporados no auscultador permitem ajustar o volume de forma fácil e rápida.

Luz LED verde
O logótipo brilha com uma luz LED verde quando os auscultadores estão a ser usados.

Microfone ajustável
Aproxima ou afasta facilmente o microfone da tua boca; a decisão é tua.
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Dimensões do produto 18 x 21,8 x 11,4 cm

Peso 0,36 kg; Embalado: 0,67 kg

Garantia Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da HP.

Conteúdo da embalagem Auscultadores; Cartão de garantia; Informações sobre o produto; Guia de início rápido

País de origem China

Número do produto 4BX33AA

Informações para encomendas 192545432542

Sistemas operativos compatíveis Windows 10

Notificação relativa aos direitos de autor - © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para 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 constituição de garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
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