Folha de Dados

HP Roar Travel
Disfrute da sua música,
onde quer que esteja.

O novo HP Roar Travel está
pronto para a tournée! É um
altifalante Bluetooth®
premium com uma bateria
que lhe permite fazer
streaming de música até 20
horas. E ainda carrega o seu
dispositivo móvel e possui
um sistema único de gestão
de cabos que os guarda
dentro do dispositivo. Viaje
com estilo.

Uma experiência de áudio verdadeiramente poderosa
●
O sistema de áudio HP proporciona-lhe um som rico e autêntico mesmo em
viagem. Só tem de ligar o seu dispositivo de eleição através de Bluetooth® e
disfrutar da sua música.
Alimentação duradoura
●
Esta bateria permite até 20 horas de streaming perfeito, para que a sua
música não seja interrompida. O módulo de alimentação incorporado mantém
os seus dispositivos móveis carregados sem problemas.
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Organização sem esforço
●
O sistema único de gestão de cabos permite guardá-los dentro do dispositivo,
por isso, independentemente do que está a carregar, nunca vai tropeçar nos
cabos.
Funcionalidades:
●
Grande qualidade de som;
●

conectividade Bluetooth®

●

Módulo de bateria portátil de 4000 mAh que carrega smartphones;

●

função de alta voz;

●

gestão única de cabos;

●

design fino e leve;

●

Indicador LED da restante a carga da bateria

●

design inovador que melhora a portabilidade e otimiza o ângulo de audição
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Compatibilidade

É compatível com tablets, smartphones, PCs e outros dispositivos que suportem Bluetooth® ou saída de áudio de
3,5 mm (cabo de áudio de 3,5 mm não incluído).

Disponibilidade de energia

Máx. 2,7 W RMS-15 W por canal (X2)

Especificações técnicas

Conetividade Bluetooth® ou saída de áudio de 3,5 mm (cabo de áudio de 3,5 mm não incluído)
Até 20 horas de vida útil da bateria1
Pressão sonora: 95 dB SPL

Dimensões

Fora da caixa: 79 x 220 x 25,8 mm
Embalado: 60 x 124 x 264 mm

Peso

Fora da caixa: 0,27 kg
Embalado: 0,41 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Frequência (MHz)

80 Hz a 16 kHz

Informação adicional

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Altifalante; cabo USB; cartão de garantia; Guia de iniciação rápida

A capacidade real da bateria irá variar e diminuir ao longo do tempo.
Bluetooth® é uma marca comercial propriedade do titular e utilizada pela HP Company sob licença.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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