Karta produktu

HP Roar Travel
Rozkoszuj się muzyką.
W dowolnym miejscu.

Zupełnie nowy głośnik HP
Roar Travel czeka, by
wyruszyć z Tobą w trasę.
Jest to wysokiej klasy
głośnik obsługujący
technologię Bluetooth®,
który wyposażono
w akumulator
umożliwiający odtwarzanie
muzyki nawet przez
20 godzin. Możesz go
również wykorzystać do
naładowania swojego
urządzenia mobilnego,
a zastosowany w nim
unikalny system
porządkowania kabli
umożliwia przechowywanie
ich wewnątrz urządzenia.
Wyrusz w trasę w dobrym
stylu.

Potężny dźwięk doskonałej jakości
●
Rozwiązania audio firmy HP zapewnią Ci doskonałe, autentyczne brzmienie
niezależnie od miejsca. Po prostu podłącz swoje ulubione urządzenie przez
Bluetooth® i rozkoszuj się muzyką.
Możliwość długiego odtwarzania
●
Akumulator zapewnia do 20 godzin ciągłego odtwarzania, dzięki czemu
Twoja muzyka nigdy nie urwie się niespodziewanie. Wbudowany zasilacz
zapewnia bezproblemowe ładowanie urządzeń mobilnych .
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Bezproblemowa organizacja
●
Unikalny system porządkowania kabli umożliwia przechowywanie ich
wewnątrz urządzenia, dzięki czemu niezależnie od rodzaju ładowanego
sprzętu już nigdy nie potkniesz się o luźne kable.
Cechy:
●
doskonała jakość dźwięku,
●

Łączność Bluetooth®

●

Przenośny zasilacz 4000 mAh do ładowania smartfonów;

●

tryb głośnomówiący,

●

unikalny system porządkowania kabli.

●

cienka i lekka konstrukcja,

●

Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora

●

Innowacyjna konstrukcja umożliwia bezproblemowe przenoszenie i ustawienie
pod kątem zapewniającym najlepsze wrażenia dźwiękowe
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Zgodność

Kompatybilny z tabletami, smartfonami, komputerami i innymi urządzeniami obsługującymi łączność przez
Bluetooth® lub wyjście audio 3,5 mm (kabel audio 3,5 mm nie wchodzi w skład zestawu).

Dostępność zasilania

2,7 W mocy rzeczywistej (RMS) – 15 W mocy szczytowej na kanał (×2)

Dane techniczne

Łączność przez Bluetooth® lub wyjście audio 3,5 mm (kabel audio 3,5 mm nie wchodzi w skład zestawu)
Do 20 godzin pracy akumulatora1
Ciśnienie akustyczne: 95 dB SPL

Wymiary

Z opakowania: 79 × 220 × 25,8 mm
Zapakowane: 60 × 124 × 264 mm

Waga

Z opakowania: 0,27 kg
Zapakowane: 0,41 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Częstotliwość (MHz)

80 Hz do 16 kHz

Informacje dodatkowe

P/N: M1F95AA
Kod UPC/EAN: 889296448228

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Głośnik; Przewód USB; Karta gwarancyjna; Skrócona instrukcja obsługi
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Rzeczywista pojemność akumulatora może być inna i będzie ulegała zmniejszeniu wraz z upływem czasu.
Bluetooth® jest znakiem towarowym należącym do właściciela i wykorzystywanym przez firmę HP w ramach licencji.

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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