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HP Roar Travel
Müziği her yerde yaşayın.

Yepyeni HP Roar Travel yola
çıkmaya hazır. Bu üst düzey
Bluetooth® hoparlör, 20
saate kadar müzik akışı elde
etmenizi sağlayacak bir pile
sahiptir. Bunun yanı sıra
mobil cihazınızı bile şarj
edebilir ve kabloları cihaz
içinde depolayan eşsiz bir
kablo yönetimi sistemine
sahiptir. Yolda şıklığınızı
koruyun.

Gerçekten güçlü bir ses deneyimi
●
HP ses sistemleri, hareket halindeyken zengin ve gerçek bir ses deneyimi
sunar. Sık kullandığınız cihazı Bluetooth® ile bağlayın ve müziğin keyfini çıkarın.
Uzun ömürlü güç
●
Bu pille 20 saate kadar sorunsuz akış yapabilirsiniz, böylece müziğiniz asla
kesilmez. Dahili güç paketi, mobil cihazlarınızı zahmetsizce şarj etmenizi
sağlar.
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Zahmetsiz düzen
●
Eşsiz kablo yönetimi sistemi, kabloların cihaz içinde depolanmasını sağlar;
böylece hangi cihazı şarj ederseniz edin etraftaki kablolara takılmazsınız.
Özellikler:
●
Üstün ses kalitesi;
●

Bluetooth® bağlantısı

●

Akıllı telefonları şarj edebilen 4.000 mAh taşınabilir pil paketi;

●

Hoparlör işlevi;

●

Eşsiz kablo yönetimi;

●

İnce ve hafif tasarım;

●

Kalan pil şarjını gösteren LED gösterge

●

Yenilikçi tasarım, taşınabilirliği ve ideal dinleme açısını iyileştirir
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Uyumluluk

Bluetooth® veya 3,5 mm ses çıkışını destekleyen tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve diğer cihazlarla çalışır (3,5 mm
ses kablosu dahil değildir).

Güç kullanımı

Kanal başına en fazla 2,7 W RMS-15 W (X2)

Teknik Özellikler

Bluetooth® bağlantısı veya 3,5 mm ses çıkışı (3,5 mm ses çıkış kablosu dahil değildir)
20 saate kadar pil ömrü1
Ses basıncı: 95 dB SPL

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 79 x 220 x 25,8 mm
Paketli: 60 x 124 x 264 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,27 kg
Paketli: 0,41 kg

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Frekans (MHz)

80 Hz - 16k Hz

Ek bilgiler

P/N: M1F95AA
UPC/EAN kodu: 889296448228

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Hoparlör; USB kablosu; Garanti kartı; Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Gerçek pil kapasitesi zaman içinde değişiklik gösterir ve azalır.
Bluetooth® sahibine ait bir ticari markadır ve HP Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.
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