Datablad

HP S6500 Wireless Speaker
White
Otroligt ljud som du kan
ta med dig.

Vrid upp volymen. HP
S6500 är en bärbar
högtalare som kombinerar
fantastisk ljud med
imponerande funktioner.
Strömma dina favoritljud i
upp till 10 timmar och njut
av högkvalitativt ljud var du
än befinner dig.

Stilrent ljud
●
Dela med dig av ljudet med en ljuddrivrutin som levererar toppkvalitet.
Enheten är mjukt lackerad i svart eller vitt och är lika snygg som den låter bra.
Fullspäckad med funktioner
●
Koppla upp dig med 10 m (30 fot) Bluetooth®-räckvidd eller koppla in din
favorit-enhet. Inbyggda knappar ser till att du behåller kontrollen, och den
långa batteritiden ger dig full rörelsefrihet i upp till 10 timmar.
Uppbackad av HP
●
Enheten levereras med fullt stöd av HP. Du får 2 års begränsad garanti.
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Kompatibilitet

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

Tillgänglig effekt

2 W RMS per kanal, 2,8 W som högst

Teknisk information

Upp till 10 timmars batteritid

Yttermått

Utan emballage: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Förpackat: 130 x 98 x 108 mm

Vikt

Utan emballage: 0,27 kg
Förpackat: 0,38 kg

Garanti

2 års kommersiell HP-garanti

Produktens färg

Vit

Frekvens (MHz)

200 till 12 Hz

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

Högtalare; USB-kabel; Garantikort; Snabbstartguide

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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