Dataark

HP Roar Travel
Altid klar til at rocke –
hvor som helst.

Den nye HP Roar Travel er
klar til at tage med på tur.
Det er en førsteklasses
Bluetooth®-højttaler med et
batteri, der gør, at du kan
streame musik i op til 20
timer. Den kan endda
oplade din mobilenhed og
har et unikt
kabelstyringssystem, der
gemmer kabler inden i
enheden. Du kan rejse med
stil.

En utrolig kraftfuld lydoplevelse
●
Med lyd fra HP får du en dynamisk og autentisk lydoplevelse, når du er på
farten. Du skal bare tilslutte din yndlingsenhed via Bluetooth®, og så er du klar
til at rocke.
Lang batterilevetid
●
Dette batteri har op til 20 timers batterilevetid, så du kan streame musik uden
afbrydelser. Den indbyggede power pack sørger for, at dine mobilenheder
oplades uden problemer.
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Fantastisk organiseret
●
Det unikke kabelstyringssystem sørger for, at kablerne opbevares i enheden,
så du aldrig falder over ledninger, uanset hvad du oplader.
Funktioner:
●
Fantastisk lydkvalitet;
●

Bluetooth®-tilslutning

●

Bærbar batteripakke på 4.000 mAh, der kan oplade smartphones;

●

Funktion til højttalertelefon;

●

Unik kabelstyring;

●

Tyndt og let design;

●

LED-indikator for batteriniveau

●

Dette innovative design giver bedre mobilitet og optimale lydoplevelser
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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

Optimal ydelse på 2,7 W RMS-15 W pr. kanal (x2)

Tekniske specifikationer

Bluetooth®-tilslutning eller 3,5-mm-lydudgang (3,5-mm-lydkabel medfølger ikke)
Op til 20 timers batterilevetid1
Lydtryk: 95 dB SPL

Mål

Udpakket: 79 x 220 x 25,8 mm
Pakket: 60 x 124 x 264 mm

Vægt

Udpakket: 0,27 kg
Pakket: 0,41 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Frekvens (MHz)

80 Hz til 16 kHz

Yderligere oplysninger

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Højttaler; USB-kabel; Garantikort; Startvejledning

Den faktiske batterikapacitet varierer og reduceres med tiden.
Bluetooth® er et varemærke tilhørende ejeren og benyttes af HP Company i henhold til en licens.
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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.
10/15

