Спецификация

HP Roar Travel
Купонясвайте
навсякъде.

Изцяло новият HP Roar
Travel е готов да ви отведе
на турне. Това е
висококачествен
Bluetooth®
високоговорител с
батерия, която ще ви
позволи да стриймвате
музика в продължение на
до 20 часа. Той дори ще
зарежда мобилното ви
устройство и има уникална
система за прибиране на
кабелите, която ги
съхранява вътре в
устройството. Поемете на
път със стил.

Едно наистина мощно звуково преживяване
●
Аудио преживяването от HP ви предоставя богат, автентичен звук в
движение. Просто свържете любимото си устройство през Bluetooth® и
купонясвайте.
Издръжлива батерия
●
Батерията издържа до 20 часа непрекъснато стриймване, така че
музиката ви ще бъде винаги с вас. Вградената батерия безпроблемно
поддържа вашите мобилни устройства заредени.
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Лесна организация
●
Уникалната система за прибиране на кабелите ги държи вътре в
устройството, така че независимо какво зареждате, никога няма да се
спънете в разпилени кабели.
Функции:
●
Отлично качество на звука;
●

Bluetooth® свързаност

●

Преносима батерия с капацитет от 4000 mAh, която зарежда смартфони;

●

Функция Speakerphone;

●

Уникално прибиране на кабелите;

●

Тънък и олекотен дизайн;

●

LED индикатор за оставащия заряд на батерията

●

Иновативният дизайн подобрява преносимостта и оптималния ъгъл за
слушане
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HP Roar Travel

Съвместимост

Работи с таблети, смартфони, компютри и други устройства, които поддържат Bluetooth® или 3.5 мм аудио
изход (не е включен 3.5 мм аудио кабел).

Наличие на захранване

2.7W RMS-15W максимум на канал (X2)

Технически спецификации Bluetooth® свързаност или 3.5 мм аудио изход (не е включен 3.5 мм аудио кабел)
До 20 часа живот на батерията1
Звуково налягане: 95 dB SPL
Размери

без опаковка: 79 x 220 x 25,8 мм
Опакован: 60 x 124 x 264 мм

Тегло

без опаковка: 0,27 кг
Опакован: 0,41 кг

Гаранция

2 години търговска гаранция на HP

Честота (MHz)

80 Hz до 16k Hz

Допълнителна
информация

№ на продукт: M1F95AA
UPC/EAN код: 889296448228

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Високоговорител; USB кабел; Гаранционна карта; Кратко ръководство за потребителя

Действителният капацитет на батерията ще се различава и намалява с времето.
Bluetooth® е търговска марка, собственост на своя притежател, и се ползва от HP Company по лиценз.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните
характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са
указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.
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