Karta produktu

HP H3100 Wired Headphone
White

Zestaw słuchawkowy, który
pomaga odizolować się od
hałasu otoczenia. Ten
nauszny zestaw
słuchawkowy w korzystnej
cenie zaprojektowano z
myślą o zwiększeniu
wydajności i zapewnieniu
maksymalnego komfortu i
możliwości słuchania
dźwięku, dzięki czemu
sprawdzi się zarówno
podczas słuchania muzyki,
jak i wspólnej pracy podczas
połączeń konferencyjnych .
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Czysty, wyraźny dźwięk
●
Doskonała jakość dźwięku w ulubionej rozrywce .
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Przełączanie z muzyki na spotkanie
●
Łatwe przejście do połączenia online dzięki wbudowanemu mikrofonowi .
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Wyściełany komfort. Profesjonalna jakość dźwięku.
●
Wspaniałe, miękkie wyściółki całkowicie zakrywają uszy, zapewniając wysoką
wygodę i jakość dźwięku .
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Możliwość wygodnego ustawienia
●
Doskonałe dopasowanie dzięki całkowicie regulowanemu, wyściełanemu
pałąkowi.
Możliwość wygodnego odłączania
●
Odłączanie kabla audio 3,5 mm w celu łatwego przechowywania i ochrony
punktu przyłączeniowego.
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Zgodność

Zgodność ze wszystkimi urządzeniami ze złączem audio 3,5 mm (zgodność ze smartfonami może się różnić).

Wymiary

Z opakowania: 180 × 160 × 75 mm
Zapakowane: 185 × 210 × 95 mm

Waga

Z opakowania: 0,2 kg
Zapakowane: 0,36 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Zestaw słuchawkowy; Kabel audio; Karta gwarancyjna; QSP; Informacje.

Korzystanie z osobistego sprzętu stereofonicznego ustawionego na pełną głośność przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby zmniejszyć
ryzyko uszkodzenia słuchu, należy zmniejszyć głośność oraz skrócić czas słuchania dźwięku przy pełnym poziomie głośności.
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