Спецификация

HP S6500 Wireless Speaker
White
Изключителен звук в
движение.

Увеличете звука. HP S6500
е преносим
високоговорител, който
съчетава страхотен звук и
впечатляващи функции.
Предавайте поточно
любимите си звуци в
продължение на 10 часа и
се наслаждавайте на
висококачествен звук
навсякъде.

Стилен звук
●
Разпръсквайте звука наоколо с отчетлив, висококачествен аудио драйвер.
С меко на докосване покритие в черно или бяло, този красавец изглежда
толкова добре, колкото звучи.
Пълен с функции
●
Свързвате се с 10 м (30 фута) Bluetooth® обхват или включвате любимото
си устройство. Запазвате контрола си чрез вградени бутони, а
издържащата дълго батерия ви позволява да сте в движение до 10 часа.
С подкрепата на HP
●
Устройството ви се поддържа напълно от HP. Получавате го с включена
2-годишна ограничена гаранция.
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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 W RMS на канал, 2,8 W максимално

Технически спецификации До 10 часа живот на батерията
Размери

без опаковка: 77,4 x 83,2 x 80,2 мм
Опакован: 130 x 98 x 108 мм

Тегло

без опаковка: 0,27 кг
Опакован: 0,38 кг

Гаранция

2 години търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Бяла

Честота (MHz)

от 200 Hz до 12 Hz

Допълнителна
информация

№ на продукт: N5G10AA #ABB
UPC/EAN код: 725184072659

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

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