Dataark

HP S6500 Wireless Speaker
White
Flot lyd på farten.

Skru op for lyden. HP S6500
er en bærbar højttaler, der
kombinerer flot lyd med
imponerende funktioner. Du
kan streame dine
foretrukne lyde i op til 10
timer og nyde den høje
lydkvalitet hvor som helst.
Stilfuld lyd
●
Lyddriveren giver en skarp lyd, som du får lyst til at dele med andre. Den blødt
malede overflade i sort eller hvid får denne skønhed til at se lige så smuk ud,
som den lyder.
Fyldt med funktioner
●
Tilsluttes med kabel eller Bluetooth®, som har en rækkevidde på op til 10
meter. Med de indbyggede knapper har du fuld kontrol, og med det
langtidsholdbare batteri kan du være på farten i op til 10 timer.
Understøttet af HP
●
Enheden er fuldt understøttet af HP. 2 års begrænset garanti medfølger.
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HP S6500 Wireless Speaker White

Kompatibilitet

Fungerer sammen med tablet-pc'er, smartphones, pc'er og andre enheder, der understøtter Bluetooth eller har en
3,5-mm-lydudgang (lydkabel medfølger ikke).

Strømforsyning

2 W RMS pr. kanal, maksimalt 2,8 W

Tekniske specifikationer

Op til 10 timers batterilevetid

Mål

Udpakket: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Pakket: 130 x 98 x 108 mm

Vægt

Udpakket: 0,27 kg
Pakket: 0,38 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Produktfarve

Hvid

Frekvens (MHz)

200 Hz til 12 Hz

Yderligere oplysninger

P/N: N5G10AA #ABB
UPC/EAN code: 725184072659

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Højttaler; USB-kabel; Garantikort; Startvejledning

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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