Спецификация

HP S3100 USB Speaker Black

Вдъхнете живот на
любимата си музика,
филми и забавление с
S3100 колони HP. С
превъзходен дизайн и
невероятна аудио мощ,
любимата ви музика
наистина ще прави
впечатлиние. Получете
компактен, качествен звук
от марка, на която можете
да се доверите, на
перфектна цена.

Проектирани, за да се впишат.
●
Лекият компактен дизайн позволява на тези колони да се впишат
навсякъде.
Невероятен звук
●
Увеличете звука с 2,4 вата чист, кристален стереозвук.
Създаден да бъде издръжлив
●
Стриктни стандарти и указания на HP гарантират дълготрайно качество.
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Функции
●
С USB захранване, така че музиката винаги да е с вас, без да се
притеснявате къде да ги включите.
●

Насладете се на дълбок бас и кристално чисти високи честоти с обхват
20Hz – 20KHz.

●

Кабелът с дължина 1,5 м е съвместим с всички изходи за USB тип А, така
че музиката винаги да ви съпътства.
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Съвместимост

Съвместима с всички платформи преносими и настолни компютри с Windows Vista/7/8/10 и наличен USB
порт.

Размери

без опаковка: 95 x 103 x 92 мм
Опакован: 198 x 102 x 115 мм

Тегло

без опаковка: 0.4 кг
Опакован: 0,54 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Черно

Допълнителна
информация

№ на продукт: V3Y47AA #ABB
UPC/EAN код: 889894958709

Какво има в кутията

Наличен USB порт; 3,5 мм аудио жак;

UL тестването за безопасност не е гаранция за бъдещо представяне при тези тестови условия. Всякакво евентуално нараняване изисква допълнителен
Пакет на HP за защита от случайни щети.
2HP включва двугодишна ограничена гаранция с денонощна онлайн поддръжка. За подробности се консултирайте с Центъра за поддръжка на клиенти на
HP или посетете www.hp.com/go/orderdocuments. Изисква се интернет достъп, който не е включен в пакета.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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