Folha de Dados

HP 2800 Stereo Headset Blue

Desfrute de som envolvente
e um ajuste confortável com
a comodidade de um
microfone em linha e
comandos de áudio. Os
Auscultadores HP H2800
com fios são compatíveis
com a maioria dos
computadores, tablets e
smartphones por isso pode
utilizar um auscultador em
todos os seus dispositivos.
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Som imersivo
●
Graves arrojados e agudos nítidos revelam a gama completa de som para os
seus filmes, música e muito mais.
Convenientemente portátil
●
O design dobrável e o cabo plano permitem fácil armazenamento e oferecem
portabilidade.
Oiça e seja ouvido
●
O microfone em linha permite uma prática conversação em modo mãos livres
ao mesmo tempo que a música é automaticamente desativada.

Folha de Dados

HP 2800 Stereo Headset Blue

Compatibilidade

Compatível com dispositivos com uma tomada de áudio de 3,5 mm.

Dimensões

Fora da caixa: 142 x 180 x 62 mm
Embalado: 178 x 63 x 211 mm

Peso

Fora da caixa: 0,12 kg
Embalado: 0,3 kg

Garantia

A HP inclui uma garantia limitada de um ano com suporte técnico online disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana.(1). Consulte o Centro de Suporte ao Cliente HP para obter mais informações ou visite
www.hp.com/go/orderdocuments.

Informação adicional

P/N: W1Y20AA #ABB
UPC/EAN code: 889899241790

Conteúdo da embalagem

Auricular HP H2800; Guia de iniciação rápida; Aviso do Produto; Cartão de garantia;
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