Fişă tehnică

HP H3100 Wired Headphone
White

Treci pe recepţie cu un set
de căşti care îți izolează de
zgomotul din jur. Indiferent
dacă asculţi muzică sau
participi la apeluri de
conferinţă, acest set de
căşti accesibil a fost
conceput să ofere
productivitate, cu sunet de
calitate şi confort maxim, cu
mâinile libere.
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Sunet clar şi precis
●
Bucură-te de calitatea remarcabilă a sunetului la orice tip de divertisment.
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Treci de la muzică la întâlniri
●
Treci cu uşurinţă la un apel online, cu microfonul încorporat.
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Confort căptuşit. Sunet profund.
●
Cupele extrem de moi îți acoperă complet urechile, pentru confort maxim şi
sunet de calitate.
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Confort reglabil
●
Potrivești setul în poziţia perfectă, cu banda de cap căptuşită, complet
reglabilă.
Detaşare convenabilă
●
Detaşează cablul audio de 3,5 mm, pentru depozitare simplă şi protecţie în
punctul de conectare.
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HP H3100 Wired Headphone White

Compatibilitate

Produs compatibil cu toate dispozitivele care au conector audio de 3,5 mm (compatibilitatea cu smartphone-urile
poate varia).

Dimensiuni

Despachetat: 180 x 160 x 75 mm
Împachetat: 185 x 210 x 95 mm

Greutate

Despachetat: 0,2 kg
Împachetat: 0,36 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: T3U78AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894537317

Ce se găseşte în cutie

Set de căşti; cablu audio; fişă de garanţie; QSP; înştiinţări.

Ascultarea la echipamentul stereo personal la volum maxim pe perioade lungi de timp poate deteriora auzul utilizatorului. Pentru a reduce riscul de deteriorare a
auzului, redu volumul şi durata de ascultare la volum maxim.
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