Φύλλο δεδομένων

HP H3100 Wired Headphone
White

Συγκεντρωθείτε σε αυτό
που κάνετε με ακουστικά
που παρέχουν δυνατότητα
ακύρωσης του
περιβάλλοντος θορύβου.
Είτε απλά ακούτε μουσική
είτε έχετε κάποια
συνεργασία μέσω κλήσης
συνδιάσκεψης, αυτά τα
οικονομικά ακουστικά
έχουν σχεδιαστεί για
αύξηση της
παραγωγικότητας, μέγιστη
άνεση και ήχο hands-free.
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Καθαρός ήχος
●
Απολαύστε μοναδική ποιότητα ήχου για την αγαπημένη σας ψυχαγωγία.
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Άμεση εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών
●
Απαντήστε εύκολα στις εισερχόμενες κλήσεις με το ενσωματωμένο
μικρόφωνο.
1

Επένδυση για μεγαλύτερη άνεση. Μοναδικός ήχος.
●
Τα υπέροχα, μαλακά "μαξιλαράκια" καλύπτουν πλήρως τα αυτιά σας για
μοναδική άνεση και ποιότητα ήχου.
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Προσαρμόσιμη άνεση
●
Απολαύστε τέλεια εφαρμογή χάρη στη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής
και την άνετη επένδυση.
Πρακτική δυνατότητα απόσπασης
●
Αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 mm για εύκολη φύλαξη και προστασία
του σημείου σύνδεσης.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλες τις συσκευές που διαθέτουν σύνδεση ήχου 3,5 mm (η συμβατότητα με smartphone
ενδέχεται να διαφέρει).

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 180 x 160 x 75 mm
Συσκευασμένο: 185 x 210 x 95 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,2 kg
Συσκευασμένο: 0,36 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: T3U78AA #ABB
UPC/EAN code: 889894537317

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ακουστικά; Καλώδιο ήχου; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Κοινοποιήσεις.

Η ακρόαση από προσωπικό στερεοφωνικό εξοπλισμό στη μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να βλάψει την ακοή. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας, χαμηλώστε την ένταση ήχου και μειώστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
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