Adatlap

HP Roar Travel
Bárhol hallgathatja
kedvenc zenéit.

A vadonatúj HP Roar Travel
készen áll az utazásra. A
prémium minőségű
Bluetooth®-hangszóró
akkumulátora akár 20 órás
folyamatos zenelejátszást
biztosít. Ráadásul a
segítségével a
mobileszközeit is feltöltheti,
és egyedi kábelrendezési
rendszerének
köszönhetően a kábeleket
az eszközön belül
tárolhatja. Utazzon
stílusosan.

Lenyűgöző hangzás
●
A HP hangfunkciói gazdag, valósághű hangzást biztosítanak útközben is.
Egyszerűen csatlakoztassa kedvenc eszközét Bluetooth®-kapcsolaton
keresztül, és hallgassa tovább kedvenc számait.
Hosszan tartó üzemidő lejátszáskor
●
Az akkumulátor akár 20 órás megszakítás nélküli lejátszásra képes, hogy
kedvenc zenéi mindig elkísérjék. A beépített akkumulátormodullal erőfeszítés
nélkül feltöltheti mobileszközeit.
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Egyszerű rendezés
●
Az egyedi kábelrendező rendszer az eszközön belül tartja a kábeleket, így
bármit is töltsön, sosem fog megbotlani a zsinórokban.
Jellemzők:
●
Remek hangminőség;
●

Bluetooth®-kapcsolat

●

4000 mAh-s hordozható akkumulátormodul, amely okostelefonok töltésére is
alkalmas;

●

Mikrofonos fejhallgató mód;

●

Egyedi kábelrendezés;

●

Vékony és könnyű kialakítás;

●

Az akkumulátor töltöttségét mutató LED-es jelzőfény

●

Az innovatív formatervnek köszönhetően könnyen hordozható, és optimális
hallgatási szöget biztosít
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Kompatibilitás

Mindazon táblagépek, okostelefonok, számítógépek és egyéb eszközök töltésére alkalmas, amelyek támogatják
a Bluetooth®-kapcsolatot vagy a 3,5 mm-es audiokimenetet (a 3,5 mm-es audiokábel nem tartozék).

Hasznos teljesítmény

2,7 W RMS–15 W csúcsérték csatornánként (X2)

Műszaki specifikáció

Bluetooth®-kapcsolat vagy 3,5 mm-es audiokimenet (a 3,5 mm-es audiokábel nem tartozék)
Akár 20 órás akkumulátor-üzemidő1
Hangnyomás: 95 dB SPL

Méretek

Kicsomagolva: 79 x 220 x 25,8 mm
Csomagolva: 60 x 124 x 264 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,27 kg
Csomagolva: 0,41 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

Frekvencia (MHz)

80–16 000 Hz

További információ

Termékszám: M1F95AA
UPC/EAN-kód: 889296448228

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

Hangszóró; USB-kábel; Jótállási jegy; Gyorskalauz

Az akkumulátor tényleges üzemideje fokozatosan változhat és csökkenhet.
A Bluetooth® jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Company licencmegállapodás keretében használ.
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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