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Conference on the go
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Suporte de categoria mundial

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.
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Especificaciones

Viva-voz HP USB

Part number

X7N17AA#ABM

Dimensions (H x L x W)

3.18 x 1.61 in (8.08 x 2.97 cm)

Weight

2.82 oz (80 g)

Número da peça

X7N17AA#ABM

Dimensões (A x C x L)

3,18 x 1,61 pol. (8,08 x 2,97 cm)

Peso

2,82 oz (80 g)

Cor

Preto

Color

Connectivity

Black
USB cable for PC; 3.94 feet (1.2 meters)

Compatibility/ System requirements Compatible with HP PCs with available USB port
Feature Summary

Crystal clear conversations

Conectividade

Plug-and-play
USB connectivity
Cabo USB para
PC; 3,94 pés (1,2 metros)

Compatibilidade/ Requisitos do sistema

Compatível com computadores HP com porta USB disponível

Resumo das características

Conversas cristalinas
Impendance:
2200 ohm
Conectividade
USB plug-and-play
Design compacto, portátil
Omni
directional
Indicadores de
LED para
acesso rápido para atender/finalizar, mudo e controle de ajuste de volume

Microphone
Audio

Compact, portable design
LED indicators for quick access to answer/end, mute and volume adjustment control

Frequency response: 160 ~ 18 KHz

Microfone

Impedância: 2200 ohm

Áudio

Omnidirecional
Resposta deChina
frequência: 160 ~ 18 KHz

Sistemas operacionais

Windows 7 ou superior

País de origem

China

Conteúdo do kit

Viva-voz; cabo USB; QSG; estojo para transporte; documentação

Serviço e suporte

Garantia limitada de um ano

Operating Systems
Country of origin
Kit contents

Service and support

Windows 7 or higher
Speaker Phone; USB cable; QSG; Carrying pouch; Documentation
One-year limited warranty
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