Specifikace

HP S6500 Wireless Speaker
White
Skvělý zvuk i na cestách.

Překvapivě schopný. HP
S6500 je přenosný
reproduktor, který spojuje
skvělý zvuk s působivými
funkcemi. Streamujte své
oblíbené skladby až 10
hodin a poslouchejte zvuk
ve vysoké kvalitě prakticky
kdekoli.

Stylový zvuk
●
Pusťte zvuk všude kolem s pronikavým, nahoru směřujícím zvukovým
modulem. S černým nebo bílým lakem jemným na dotek vypadá stejně
nádherně jako hraje.
Nabitý funkcemi
●
Připojte své oblíbené zařízení v dosahu až 10 m pomocí technologie
Bluetooth® nebo kabelem. Vestavěná tlačítka slouží pro ovládání a baterie s
dlouhou životností vám zajistí energii až na 10 hodin.
Zaštítěno společností HP
●
Vaše zařízení má k dispozici plnou podporu společnosti HP. Na zařízení se
vztahuje dvouletá omezená záruka.
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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 W RMS na kanál, max. 2,8 W

Technické specifikace

Životnost baterie až 10 hodin

Rozměry

Bez obalu: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Balení: 130 x 98 x 108 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,27 kg
Balení: 0,38 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Barva produktu

Bílá

Frekvence (MHz)

200–12 Hz

Další informace

P/N: N5G10AA #ABB
Kód UPC/EAN: 725184072659

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Reproduktor; Kabel USB; Záruční list; Úvodní příručka
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