Karta produktu

HP S6500 Wireless Speaker
White
Doskonała jakość
dźwięku, którą możesz
nosić ze sobą.
Podkręć wartość. Przenośny
głośnik HP S6500 łączy w
sobie doskonałą jakość
audio oraz wyjątkowe
funkcje. Słuchaj swojej
ulubionej muzyki nawet
przez 10 godzin i ciesz się
wysoką jakością dźwięku w
dowolnym miejscu.

Stylowy dźwięk
●
Otocz się dźwiękiem dzięki doskonałemu sterownikowi najnowszej generacji.
Dzięki delikatnej w dotyku powłoce w kolorze czarnym lub białym to
urządzenie wygląda równie dobrze, jak brzmi.
Wypełniony funkcjami po brzegi
●
Wykorzystaj Bluetooth® o zasięgu 10 m lub podłącz do ulubionego
urządzenia. Zintegrowane przyciski umożliwiają pełną kontrolę, a długi czas
pracy akumulatora zapewnia nawet 10 godzin działania.
Wsparcie HP
●
Urządzenie jest dostarczane w wersji całkowicie obsługiwanej przez firmę HP.
Dwuletnia, ograniczona gwarancja wchodzi w skład zestawu.

Karta produktu

HP S6500 Wireless Speaker White

Zgodność

Współpracuje z tabletami, smartfonami, komputerami i innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth lub
wyjście audio 3,5 mm (kabel audio 3,5 mm nie wchodzi w skład zestawu).

Dostępność zasilania

2 W RMS na kanał, 2,8 W wartości szczytowej

Dane techniczne

Czas pracy akumulatora – maks. 10 godzin

Wymiary

Z opakowania: 77,4 × 83,2 × 80,2 mm
Zapakowane: 130 × 98 × 108 mm

Waga

Z opakowania: 0,27 kg
Zapakowane: 0,38 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Kolor produktu

Biały

Częstotliwość (MHz)

200 Hz do 12 Hz

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Głośnik; Przewód USB; Karta gwarancyjna; Instrukcja obsługi

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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