Datasheet

HP Roar Travel
Eindeloos plezier, overal.

De volledig nieuwe HP Roar
Travel kun je overal mee
naar toe nemen. Via deze
topkwaliteit
Bluetooth®-luidspreker met
batterij kun je tot 20 uur
muziek streamen. Hij laadt
ook je mobiele device op en
heeft een uniek
kabelbeheersysteem dat
kabels in het apparaat
bewaart. Ga stijlvol op stap.

Een werkelijk krachtig geluid
●
Audio van HP biedt onderweg een rijk, authentiek geluid. Sluit je favoriete
device aan via Bluetooth® en geniet.
Langdurig stroom
●
Je zit nooit zonder muziek, want de batterij is zo sterk dat je tot 20 uur
probleemloos kunt streamen. Met de ingebouwde batterij blijven je mobiele
devices opgeladen.
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Moeiteloos georganiseerd
●
Omdat het unieke kabelbeheersysteem kabels in het apparaat bewaart,
struikel je nooit over losliggende snoeren, welk device je ook oplaadt.
Kenmerken:
●
Uitstekende geluidskwaliteit;
●

Bluetooth®-interface

●

4000-mAh draagbare batterij die smartphones oplaadt;

●

Telefoonluidsprekerfunctie;

●

Uniek kabelbeheer;

●

Dun en licht model;

●

Ledlampje toont de resterende batterijcapaciteit

●

Innovatief ontwerp met optimale draagbaarheid en instelling van de
luisterpositie
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Compatibiliteit

Werkt met tablets, smartphones, pc's en andere apparaten die Bluetooth® ondersteunen of een 3,5-mm
audiouitgang hebben (3,5-mm audiokabel niet inbegrepen).

Beschikbare voeding

2,7-W RMS–15-W piekspanning per kanaal (x2)

Technische specificaties

Bluetooth®-interface of 3,5-mm audiouitgang (3,5-mm audiokabel niet inbegrepen)
Batterijlevensduur tot 20 uur1
Geluidsdruk: 95-dB SPL

Afmetingen

Zonder verpakking: 79 x 220 x 25,8 mm
In verpakking: 60 x 124 x 264 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 270 gr
In verpakking: 410 gr

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Frequentie (MHz)

80 Hz tot 16 kHz

Extra informatie

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

Luidspreker; USB-kabel; Garantiekaart; Beknopte handleiding

De werkelijke capaciteit varieert en neemt na verloop van tijd af.
Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Company in licentie wordt gebruikt.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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