Specifikace

HP Roar Travel
Rozjeďte to, ať jste
kdekoli.

Zcela nový reproduktor HP
Roar Travel je připraven
vyrazit na cestu. Jedná se o
prémiový reproduktor s
technologií Bluetooth®
vybavený baterií, která
umožňuje až 20 hodin
streamování hudby. Zvládne
dokonce nabít i vaše mobilní
zařízení a má jedinečný
systém vedení kabelů
umožňující uložení kabelů
uvnitř zařízení. Vydejte se
na cesty ve velkém stylu.

Skutečně výkonný zvukový projev
●
Zvuk z dílny HP nabízí bohatý, autentický poslech na cestách. Stačí připojit vaše
oblíbené zařízení pomocí technologie Bluetooth® a můžete to rozjet.
Výkon pro dlouhodobé přehrávání
●
Tato baterie vydrží až 20 hodin nepřetržitého streamování, takže si svou
hudbu užijete opravdu do sytosti. Vestavěná napájecí sada zajistí pohodlné
nabíjení vašich mobilních zařízení.
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Úhledné uspořádání
●
Jedinečný systém vedení kabelů umožňuje uložit kabely uvnitř zařízení, takže
ať nabíjíte cokoli, nikdy vám nebudou překážet volně položené kabely.
Hlavní znaky:
●
Vynikající kvalita zvuku;
●

Připojení Bluetooth®

●

Přenosná bateriová napájecí sada 4 000 mAh pro nabíjení smartphonů;

●

Funkce hlasitého telefonu;

●

Jedinečné vedení kabelů;

●

Tenký a lehký design;

●

LED indikátor nabití baterie

●

Inovativní design zvyšující mobilitu a optimalizující úhel poslechu
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Specifikace

HP Roar Travel

Kompatibilita

Kompatibilní s tablety, smartphony, počítači a jinými zařízeními, které podporují technologii Bluetooth® nebo
zvukový výstup 3,5 mm (zvukový kabel 3,5 mm není součástí dodávky).

Napájecí pohotovost

2,7 W RMS na kanál, max. 15 W (x2)

Technické specifikace

Připojení Bluetooth® nebo zvukový výstup 3,5 mm (zvukový kabel 3,5 mm není součástí dodávky)
Životnost baterie až 20 hodin1
Akustický tlak: 95 dB SPL

Rozměry

Bez obalu: 79 x 220 x 25,8 mm
Balení: 60 x 124 x 264 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,27 kg
Balení: 0,41 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Frekvence (MHz)

80 Hz až 16 kHz

Další informace

P/N: M1F95AA
Kód UPC/EAN: 889296448228

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Reproduktor; Kabel USB; Záruční list; Úvodní příručka

Skutečná kapacita baterie se může lišit a postupem času klesá.
Bluetooth® je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP užívá na základě licence.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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