Φύλλο δεδομένων

HP Roar Travel
Αφήστε τη μουσική να σας
ξεσηκώσει, οπουδήποτε.

Το νέο HP Roar Travel είναι
έτοιμο για περιοδεία.
Πρόκειται για ένα κορυφαίο
ηχείο Bluetooth® με
μπαταρία που σας
επιτρέπει να
πραγματοποιείτε ροή
μουσικής για έως και 20
ώρες. Φορτίζει ακόμα και
τη φορητή συσκευή σας και
διαθέτει ένα μοναδικό
σύστημα διαχείρισης
καλωδίων που αποθηκεύει
τα καλώδια στο εσωτερικό
της συσκευής. Πάρτε τους
δρόμους με στυλ.

Μια πραγματικά δυνατή εμπειρία ήχου
●
H HP παρέχει πλούσιο, αυθεντικό ήχο εν κινήσει. Απλά συνδέστε την
αγαπημένη σας συσκευή μέσω Bluetooth® και αφήστε τη μουσική να σας
ξεσηκώσει.
Αδιάκοπη ισχύς
●
Αυτή η μπαταρία διαρκεί έως και 20 ώρες για απρόσκοπτη ροή, ώστε να
ακούτε τη μουσική σας αδιάκοπα. Το ενσωματωμένο power pack διατηρεί
φορτισμένες τις φορητές συσκευές σας .
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Οργάνωση χωρίς κόπο
●
Το μοναδικό σύστημα διαχείρισης καλωδίων διατηρεί τα καλώδια στο
εσωτερικό της συσκευής. Έτσι, ό,τι και αν φορτίζετε, δεν θα σας ενοχλούν τα
καλώδια.
Διαθέτει:
●
Εξαιρετική ποιότητα ήχου
●

Συνδεσιμότητα Bluetooth®

●

Φορητό pack μπαταρίας 4.000 mAh που φορτίζει smartphone.

●

Λειτουργία μεγάφωνου

●

Μοναδική διαχείριση καλωδίων

●

Λεπτή και ελαφριά κατασκευή

●

Ένδειξη LED φόρτισης μπαταρίας

●

Πρωτοποριακή σχεδίαση που διευκολύνει τη φορητότητα και βέλτιστη γωνία
ακρόασης
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Φύλλο δεδομένων

HP Roar Travel

Συμβατότητα

Λειτουργεί με tablet, smartphone, υπολογιστές και άλλες συσκευές που υποστηρίζουν έξοδο ήχου Bluetooth® ή
3,5 mm (το καλώδιο ήχου 3,5 mm δεν περιλαμβάνεται).

Διαθεσιμότητα ισχύος

2,7 W RMS - 15 W κορυφής ανά κανάλι (X2)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα Bluetooth® ή έξοδος ήχου 3,5 mm (το καλώδιο ήχου 3,5 mm δεν περιλαμβάνεται)
Διάρκεια μπαταρίας έως 20 ώρες1
Ένταση ήχου: 95 dB SPL

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 79 x 220 x 25,8 mm
Συσκευασμένο: 60 x 124 x 264 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,27 kg
Συσκευασμένο: 0,41 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Συχνότητα (MHz)

80 έως 16.000 Hz

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ηχείο; Καλώδιο USB; Κάρτα εγγύησης; Οδηγός γρήγορης έναρξης

Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει και μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η ονομασία Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του και χρησιμοποιείται από την HP κατόπιν αδείας.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
10/15

