Folha de Dados

HP H3100 Wired Headphone
Black

Ligue-se com uns
auscultadores que o ajudam
a cancelar o ruído
envolvente. Quer esteja
apenas a ouvir música ou
numa chamada de
conferência, estes
acessíveis auscultadores
foram concebidos para
aumentar a produtividade
com o máximo conforto e
áudio de mãos-livres.
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Som nítido e claro
●
Desfrute da excelente qualidade de som do seu entretenimento preferido.
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Salte da música para uma reunião
●
Participe facilmente numa chamada online com o microfone incorporado.
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Conforto almofadado. Som sem precedentes.
●
Almofadas incrivelmente suaves que cobrem completamente as suas orelhas
para proporcionar um ótimo conforto e excelente qualidade de som.
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Conforto ajustável
●
Encontre o ajuste perfeito, graças ao suporte para a cabeça almofadado e
completamente ajustável.
Fácil de guardar
●
Remova o cabo de áudio de 3,5 mm para fácil armazenamento e proteção do
ponto de ligação.

Folha de Dados

HP H3100 Wired Headphone Black

Compatibilidade

Compatível com todos os dispositivos que tenham um conector de áudio de 3,5 mm (a compatibilidade com
smartphones pode variar).

Dimensões

Fora da caixa: 180 x 160 x 75 mm
Embalado: 185 x 210 x 95 mm

Peso

Fora da caixa: 0,2 kg
Embalado: 0,36 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

P/N: T3U77AA #ABB
UPC/EAN code: 889894537270

Conteúdo da embalagem

Auscultadores; Cabo de áudio; Cartão de garantia; QSP; Informações.

Utilizar equipamentos de estéreo pessoais no volume máximo durante longos períodos poderá prejudicar a audição do utilizador. Para reduzir o risco de danos
auditivos, diminua o volume e o período de tempo de utilização no volume máximo.
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