Fişă tehnică

HP Roar Travel
Vibrezi, oriunde.

HP Roar Travel este gata de
luat în călătorie. Este un
difuzor premium Bluetooth®
cu un acumulator care îți
permite să transmiți muzică
până la 20 de ore. Poate
chiar să încarce dispozitivul
mobil şi are un sistem unic
de gestionare a cablurilor,
care ţine cablurile în
interiorul dispozitivului.
Pornești la drum cu
eleganţă.

Experienţă audio cu adevărat puternică
●
Sistemul audio HP îți oferă sunet bogat şi autentic în deplasare. Doar conectezi
dispozitivul preferat prin Bluetooth® şi vibrezi.
Redare audio de durată
●
Acest acumulator durează până la 20 de ore de transmisii cursive, astfel încât
să nu rămâi niciodată fără muzică. Blocul de alimentare integrat menţine
încărcate fără efort dispozitivele mobile.
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Organizat fără efort
●
Sistemul unic de gestionare a cablurilor ţine cablurile în interiorul dispozitivului,
astfel încât indiferent ce încărci, nu te vei împiedica niciodată de fire.
Caracteristici:
●
Sunet de calitate excelentă;
●

Conectivitate Bluetooth®

●

Bloc de alimentare portabil de 4.000 mAh, care încarcă smartphone-uri;

●

Funcţie de telefon cu difuzor;

●

Gestionare unică a cablurilor;

●

Design subţire şi uşor;

●

Indicator cu LED pentru energia rămasă în acumulator

●

Designul inovator îmbunătăţeşte portabilitatea şi câmpul optim de ascultare
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Fişă tehnică

HP Roar Travel

Compatibilitate

Funcţionează cu tablete, smartphone-uri, PC-uri şi alte dispozitive cu Bluetooth® sau ieşire audio de 3,5 mm
(cablul audio de 3,5 mm nu este inclus).

Putere disponibilă

2,7 W RMS-15 W vârf per canal (X2)

Specificaţii tehnice

Conectivitate Bluetooth® sau ieşire audio de 3,5 mm (cablul audio de 3,5 mm nu este inclus)
Durată de viaţă acumulator 20 ore1
Presiune acustică: 95 dB

Dimensiuni

Despachetat: 79 x 220 x 25,8 mm
Împachetat: 60 x 124 x 264 mm

Greutate

Despachetat: 0,27 kg
Împachetat: 0,41 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Frecvenţă (MHz)

80 Hz–16 kHz

Informaţii suplimentare

număr produs: M1F95AA
Cod UPC/EAN: 889296448228

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Difuzor; cablu USB; certificat de garanţie; ghid de pornire rapidă

Capacitatea reală a acumulatorului va varia şi se va reduce în timp.
Bluetooth® este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi este utilizată de HP sub licenţă.
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Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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