Taulukot

HP Roar Travel
Anna musiikin soida missä
tahansa.

Upouusi HP Roar Travel on
valmiina lähtemään
matkaan. Kyseessä on
ensiluokkainen
Bluetooth®-kaiutin, jonka
akku riittää musiikin
suoratoistoon jopa 20
tunnin ajan. Se lataa jopa
mobiililaitteesi, ja siinä on
ainutlaatuinen johtojen
hallintajärjestelmä, jossa
johtoja säilytetään laitteen
sisällä. Tyylikkäästi
matkaan.

Todella vaikuttava kuuntelukokemus
●
HP:n äänentoisto tarjoaa monipuolisen, aidolta kuulostavan äänen tien päällä.
Liitä suosikkilaitteesi Bluetooth®-yhteyden kautta ja anna musiikin soida.
Pitkäkestoista tehoa
●
Akku kestää jopa 20 tuntia tauotonta suoratoistoa, joten musiikkisi ei koskaan
katkea kesken kaiken. Sisäinen virtalähde pitää vaivattomasti mobiililaitteet
ladattuina.
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Vaivatonta järjestystä
●
Ainutlaatuisen johtojen hallintajärjestelmän ansiosta johtoja säilytetään
laitteen sisällä. Näin et koskaan kompastu lattialla lojuviin johtoihin, latasitpa
sitten mitä tahansa laitetta.
Ominaisuudet:
●
Erinomainen äänenlaatu;
●

Bluetooth®-yhteys

●

4 000 mAh:n kannettava akkupaketti, joka lataa älypuhelimia;

●

kaiutinpuhelintoiminto;

●

ainutlaatuinen johtojen hallinta;

●

ohut ja kevyt laite;

●

Akun jäljellä olevan latauksen merkkivalo

●

innovatiivinen suunnittelu, joka parantaa kannettavuutta ja tarjoaa
optimaalisen kuuntelukulman
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Yhteensopivuus

Yhteensopiva tablettien, älypuhelimien, tietokoneiden ja muita laitteiden kanssa, jotka tukevat
Bluetooth®-tekniikkaa tai 3,5 mm:n äänilähtöä (3,5 mm:n äänijohto ei sisälly toimitukseen).

Saatavissa oleva teho

2,7 W:n RMS, 15 W:n kanavakohtainen huipputeho (X2)

Tekniset tiedot

Bluetooth®-yhteys tai 3,5 mm:n äänilähtöliitäntä (3,5 mm:n äänijohto ei sisälly tuotepakkaukseen)
Akun kesto jopa 20 tuntia1
Äänipaine: 95 dB:n SPL

Mitat

Ilman pakkausta: 79×220×25,8 mm
Pakattu: 60×124×264 mm

Paino

Ilman pakkausta: 0,27 kg
Pakattu: 0,41 kg

Takuu

Kahden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Taajuus (MHz)

80 – 16 000 Hz

Lisätiedot

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

Kaiutin; USB-johto; takuukortti; pikaopas

Akun todellinen kapasiteetti vaihtelee ja vähenee ajan myötä.
Bluetooth® on omistajansa tavaramerkki, jota HP Company käyttää lisenssillä.
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