Fişă tehnică

HP S6500 Wireless Speaker Black
Sunet excelent în
călătorie.

Scoate la iveală valoarea. HP
S6500 este un difuzor
portabil care combină
sunetul excelent cu funcţii
impresionante. Asculți
muzica preferată timp de
până la 10 ore şi te bucuri
oriunde de sunetul de înaltă
calitate.

Sunet modern
●
Răspândești sunetul cu un driver audio clar şi puternic. Cu vopseaua fină la
atingere, în alb sau negru, această minune arată la fel de bine precum sună.
Plin de caracteristici
●
Conectează-te prin Bluetooth® pe o rază de până la 10 m sau conectează
dispozitivul preferat. Butoanele integrate îți oferă controlul, iar acumulatorul
durabil te menţine în mişcare până la 10 ore.
Susţinut de HP
●
Dispozitivul este pe deplin susţinut de HP. Beneficiezi de o garanţie limitată
inclusă de 2 ani.

Fişă tehnică

HP S6500 Wireless Speaker Black

Compatibilitate

Funcţionează cu tablete, smartphone-uri, PC-uri şi alte dispozitive cu Bluetooth sau ieşire audio de 3,5 mm (cablul
audio de 3,5 mm nu este inclus).

Putere disponibilă

2 W RMS per canal, 2,8 W vârf

Specificaţii tehnice

Acumulatorul durează până la 10 ore

Dimensiuni

Despachetat: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Împachetat: 130 x 98 x 108 mm

Greutate

Despachetat: 0,27 kg
Împachetat: 0,38 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Culoarea produsului

Negru

Frecvenţă (MHz)

200–12 Hz

Informaţii suplimentare

număr produs: N5G09AA #ABB
Cod UPC/EAN: 725184072628

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Difuzor; cablu USB; certificat de garanţie; ghid de pornire rapidă

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
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din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
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