Φύλλο δεδομένων

HP S6500 Wireless Speaker
White
Τέλειος ήχος για τις
μετακινήσεις σας.

Ανεβάστε τον πήχη. Το HP
S6500 είναι ένα φορητό
ηχείο που συνδυάζει
εξαιρετικό ήχο με
εντυπωσιακές
δυνατότητες. Απολαύστε
τα αγαπημένα σας
κομμάτια για έως 10 ώρες
σε υψηλή ποιότητα ήχου,
όπου κι αν βρίσκεστε.

Κομψότητα και τέλειος ήχος
●
Απολαύστε ευκρινή ήχο που κατακλύζει το χώρο με αυτό το κορυφαίο ηχείο.
Με τη βαφή μαλακής υφής σε μαύρο ή λευκό χρώμα, αυτό το πανέμορφο
ηχείο συνδυάζει ωραία εμφάνιση και εξαιρετική απόδοση.
Πληθώρα δυνατοτήτων
●
Συνδέστε την αγαπημένη σας συσκευή απευθείας ή μέσω Bluetooth®, εφόσον
βρίσκεται σε απόσταση έως 10 μέτρων. Τα ενσωματωμένα πλήκτρα σάς
παρέχουν απόλυτο έλεγχο και η μπαταρία μεγάλης διάρκειας σάς δίνει τη
δυνατότητα να απολαμβάνετε 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
Με την υποστήριξη της ΗP
●
Η συσκευή σας υποστηρίζεται πλήρως από την ΗΡ. Επωφεληθείτε από την
παρεχόμενη περιορισμένη εγγύηση 2 ετών.
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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 W RMS ανά κανάλι, 2,8 W μέγιστη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάρκεια μπαταρίας έως 10 ώρες

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Συσκευασμένο: 130 x 98 x 108 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,27 kg
Συσκευασμένο: 0,38 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Χρώμα προϊόντος

Λευκό

Συχνότητα (MHz)

200 Hz έως 12 Hz

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ηχείο; Καλώδιο USB; Κάρτα εγγύησης; Οδηγός γρήγορης έναρξης
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