Datasheet

HP S6500 Wireless Speaker
White
Ook onderweg een
geweldig geluid.

Meerwaarde. De HP S6500
is een draagbare luidspreker
met een uitstekende geluid
en indrukwekkende
functionaliteit. Stream tot
10 uur lang je favoriete
muziek en geniet overal van
een hoogwaardige audio.
Mooi geluid
●
Het heldere geluid komt van boven en verspreidt zich overal heen. Deze
luidspreker met soft-touch verf in zwart of wit ziet er fraai uit en klinkt
geweldig.
Tal van functies
●
Maak een Bluetooth®-verbinding tot 10 meter of sluit je favoriete device aan.
Met de knoppen op het apparaat regel je het geluid en de lange
batterijlevensduur zorgt voor 10 uur luisterplezier.
Ondersteund door HP
●
Het apparaat wordt volledig ondersteund door HP. 2 jaar garantie is
inbegrepen.
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Compatibiliteit

Werkt met tablets, smartphones, pc's en andere apparaten die Bluetooth ondersteunen of een 3,5-mm
audiouitgang hebben (3,5-mm audiokabel niet inbegrepen).

Beschikbare voeding

2 Watt RMS per kanaal, 2,8 Watt piekbelasting

Technische specificaties

Batterijlevensduur tot 10 uur

Afmetingen

Zonder verpakking: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
In verpakking: 130 x 98 x 108 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 270 gr
In verpakking: 380 gr

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Productkleur

Wit

Frequentie (MHz)

200 Hz tot 12 Hz

Extra informatie

P/N: N5G10AA #ABB
UPC/EAN code: 725184072659

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

Luidspreker; USB-kabel; Garantiekaart; Beknopte handleiding
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