Dataark

HP Roar Travel
Rock i vei, hvor som helst.

Den helt nye HP Roar Travel
er klar til å starte turneen.
En førsteklasses
Bluetooth®-høyttaler med
et batteri som lar deg
strømme musikk i opptil 20
timer. Den vil også lade den
mobile enheten, og har et
unikt
kabelhåndteringssystem,
som lagrer kabler inne i
enheten. Dra på tur med
stil.

En virkelig kraftig lydopplevelse
●
Lyd fra HP gir deg rik og ekte lyd mens du er på farten. Koble til favorittenheten
din via Bluetooth® og rock i vei.
Kraft for lang spilletid
●
Dette batteriet varer i opptil 20 timer med sømløs strømming, slik at du aldri er
avskåret fra musikken. Den innebygde batteripakken holder de mobile
enhetene dine ladet uten problemer.
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Enkelt organisert
●
Det unike kabelhåndteringssystemet holder kabler lagret i enheten så du
slipper å snuble i ledninger, uansett hva du lader.
Funksjoner:
●
Fantastisk lydkvalitet;
●

Bluetooth®-tilkobling

●

Bærbar batteripakke på 4000 mAh som lader smarttelefoner;

●

Høyttalertelefon;

●

Unik kabelhåndtering;

●

Tynt og lett design;

●

LED-indikator som viser gjenværende tid for batterilading

●

Innovativt design som forbedrer portabilitet og optimal vinkel for lytting
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HP Roar Travel

Kompatibilitet

Fungerer med nettbrett, smarttelefoner, PC-er og andre enheter som støtter Bluetooth® eller har 3,5 mm
lydutgang (3,5 mm lydkabel er ikke inkludert).

Strømtilgjengelighet

2,7 W RMS-15 W spiss per kanal (X2)

Tekniske data

Bluetooth®-tilkobling eller 3,5 mm lydutgang (3,5 mm lydkabel er ikke inkludert)
Opptil 20 timer batteritid1
Lydtrykk: 95 dB SPL

Mål

Pakket ut: 79 x 220 x 25,8 mm
Pakket: 60 x 124 x 264 mm

Vekt

Pakket ut: 0,27 kg
Pakket: 0,41 kg

Garanti

2-årig HP kommersiell garanti

Frekvens (MHz)

80 Hz til 16 kHz

Tilleggsinformasjon

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Høyttaler; USB-kabel; Garantikort; Hurtigveiledning

Faktisk batterikapasitet vil variere og reduseres over tid.
Bluetooth® er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP Company på lisens.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil
eller utelatelser.
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