גיליון נתונים

HP Roar Travel
תיהנה ,בכל מקום.
 HP Roar Travelהחדש מוכן
לנסיעה .זהו רמקול ®Bluetooth
באיכות מעולה עם סוללה
שתאפשר הזרמת מוזיקה במשך
עד  20שעות .בעזרת הרמקול
תוכל אפילו לטעון את ההתקן
הנייד שלך והוא כולל מערכת
לניהול כבלים ייחודית המאפשרת
לאחסן כבלים בתוך ההתקן .צא
לדרך באלגנטיות.

חוויית שמע עוצמתית אמיתית
● שמע של  HPמעניק לך צליל עשיר ואותנטי גם כשאתה בדרכים .כל שעליך לעשות הוא לחבר את ההתקן המועדף עליך
באמצעות ® Bluetoothותיהנה.
אספקת מתח לטווח אורך
● חיי הסוללה נמשכים עד  20שעות של הזרמה חלקה ,כך שתוכל להאזין למוזיקה ללא הפסקות .היחידה המובנית
1
לאספקת מתח מאפשרת לטעון בקלות את ההתקנים הניידים שלך.
מאורגן ללא כל מאמץ
● המערכת הייחודית לניהול כבלים מאפשרת אחסון כבלים בהתקן ,כך שללא קשר להתקן שאתה טוען ,תוכל לנוע
בחופשיות מבלי להסתבך בכבלים.
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תאימות

תיאור מחבר

זמינות מתח

אורך חיי סוללה

פועל עם מחשבי לוח ,סמרטפונים ,מחשבים אישיים והתקנים אחרים התומכים ב Bluetooth®-או בפלט שמע של  3.5מ"מ )כבל שמע של  3.5מ"מ לא כלול(.
קישוריות ® Bluetoothאו פלט שמע של  3.5מ"מ )כבל שמע של  3.5מ"מ לא כלול(

מתח  RMSשל  2.7ואט -15ואט בשיא לערוץ )(X2
חיי סוללה של עד  20שעות

1

מפרטים טכניים

קישוריות ® Bluetoothאו פלט שמע של  3.5מ"מ )כבל שמע של  3.5מ"מ לא כלול(
חיי סוללה של עד  20שעות1

משקל

מחוץ לאריזה 0.27 :ק"ג
ארוז 0.41 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 25.8 x 220 x 79 :מ"מ
ארוז 264 x 124 x 60 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים
P/N: M1F95AA
קוד UPC/EAN: 889296448228
סין

רמקול; כבל  ;USBתעודת אחריות; מדריך להפעלה מהירה

1קיבולת הסוללה בפועל תשתנה ותפחת במהלך הזמן.
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