Folha de Dados

HP S6500 Wireless Speaker
White
Excelente som em viagem.

Aumente o valor. O HP
S6500 é um altifalante
portátil que combina áudio
excelente com
funcionalidades
impressionantes. Transmita
em sequência os seus sons
favoritos até 10 horas e
desfrute de áudio de alta
qualidade em qualquer
lugar.

Som com elegância
●
Disperse o som por todo o lado com um controlador de áudio com projeção de
topo e som nítido. Com uma pintura de toque macio em preto ou branco, esta
beleza tem um aspeto tão bom quanto o som.
Repleto de funcionalidades
●
Ligue-se através de Bluetooth® dentro de um alcance de 10 m (30 pés) ou
ligue o seu dispositivo favorito. Os botões incorporados mantêm-no em
controlo e a bateria de longa duração mantém-no em actividade até 10 horas.
Apoiado pela HP
●
O seu dispositivo é totalmente suportado pela HP. Obtenha uma garantia
limitada de 2 anos incluída.

Folha de Dados

HP S6500 Wireless Speaker White

Compatibilidade

É compatível com tablets, smartphones, computadores e outros dispositivos que suportam Bluetooth ou saída
de áudio de 3,5 mm (cabo de áudio de 3,5 mm não incluído).

Disponibilidade de energia

RMS de 2 W por canal, 2,8 W no máximo

Especificações técnicas

Até 10 horas de vida útil da bateria

Dimensões

Fora da caixa: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Embalado: 130 x 98 x 108 mm

Peso

Fora da caixa: 0,27 kg
Embalado: 0,38 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Cor do Produto

Branco

Frequência (MHz)

200 Hz até 12 Hz

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Altifalante; Cabo USB; Cartão de garantia; Guia de iniciação rápida

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
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