Datablad

HP Roar Travel
Låt musiken flöda.

Den helt nya HP Roar Travel
är redo för en tur. Det är en
fantastisk Bluetooth
®-högtalare med ett batteri
som låter dig strömma
musik i upp till 20 timmar.
Den kommer även att ladda
din mobila enhet och har ett
unikt
kabelhanteringssystem
som lagrar kablar i enheten.
Ge dig ut på vägarna med
stil.

En oerhört kraftfull ljudupplevelse
●
Ljud från HP ger dig ett rikt och autentiskt ljud när du är på språng. Du behöver
bara ansluta din favoritenhet via Bluetooth® och rocka loss.
Långvarig speltid
●
Det här batteriet räcker för upp till 20 timmars sömlös direktuppspelning, så
att musikuppspelningen aldrig avbryts. Det inbyggda batteripaketet håller dina
mobila enheter laddade på ett smidigt sätt.
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Smidig ordning
●
Det unika kabelhanteringssystemet lagrar kablarna i enheten. Ingen
snubbelrisk oavsett vad du laddar.
Funktioner:
●
Fantastisk ljudkvalitet;
●

Bluetooth®-anslutning

●

4 000 mAh bärbart batteripaket som laddar smarttelefoner;

●

Speakerphone-funktion;

●

Unik kabelhantering;

●

Tunn och lätt design;

●

LED-indikator för återstående batteriladdning

●

Nyskapande design förbättrar bärbarhet och ger optimal lyssningsvinkel
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HP Roar Travel

Kompatibilitet

Fungerar med plattor, smarttelefoner, datorer och andra enheter som stöder Bluetooth® eller har en ljudutgång
på 3,5 mm (ljudkabel på 3,5 mm ingår inte).

Tillgänglig effekt

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

Teknisk information

Bluetooth®-anslutning eller ljudutgång på 3,5 mm (ljudkabel på 3,5 mm ingår inte)
Upp till 20 timmars batteritid1
Ljudtryck: 95 dB SPL

Yttermått

Utan emballage: 79 x 220 x 25,8 mm
Förpackat: 60 x 124 x 264 mm

Vikt

Utan emballage: 0,27 kg
Förpackat: 0,41 kg

Garanti

2 års kommersiell HP-garanti

Frekvens (MHz)

80 Hz till 16 kHz

Ytterligare information

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

Ursprungsland

Kina

Medföljer

Högtalare; USB-kabel; Garantikort; Snabbstartguide

Den faktiska batterikapaciteten varierar och minskar med tiden.
Bluetooth® är ett varumärke som ägs av dess innehavare och används av HP Company under licensavtal.
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Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta
dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information.
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