Спецификация

HP H3100 Wired Headphone
Black

Тези слушалки ще ви
помогнат да заглушите
заобикалящия ви свят.
Независимо дали слушате
музика или участвате в
конферентен разговор,
тези достъпни, покриващи
цялото ухо слушалки са
създадени да подобрят
производителността ви
чрез максимален комфорт
и възможност за
разговори със свободни
ръце.
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Ясен и чист звук
●
Наслаждавате се на отлично качество на звука с любимото си
забавление.
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Преход от забавление към делови задачи
●
Лесно приемате онлайн повикване с помощта на вградения микрофон.
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Удобство за ушите. Сериозен звук.
●
Изключително меки възглавнички, които покриват изцяло ухото ви за
неповторим комфорт и качество на звука.
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Регулируем комфорт
●
Изцяло регулируемата подплатена лента за глава осигурява перфектно
напасване.
Удобно откачане
●
Откачете 3,5-милиметровия аудио кабел за лесно съхранение и
предпазване на жака.
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Съвместимост

Съвместими с всички устройства с 3,5 мм аудио жак (Съвместимостта със смартфони може да се
различава).

Размери

без опаковка: 180 x 160 x 75 мм
Опакован: 185 x 210 x 95 мм

Тегло

без опаковка: 0.2 кг
Опакован: 0,36 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: T3U77AA #ABB
UPC/EAN код: 889894537270

Какво има в кутията

Слушалки; Аудио кабел; Гаранционна карта; QSP; Документация.

Продължителното слушане на лично стерео оборудване на максимална степен на звука може да увреди слуха на потребителя. За да ограничите риска
от увреждане на слуха, намалете силата на звука и времето, в което слушате на максимална степен.
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© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без
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на настоящото.
02/16

