Specifikace

HP S3100 USB Speaker Black

Oživte svou oblíbenou
hudbu, filmy a další zábavu
s reproduktory HP S3100. S
vynikajícím designem a
ohromným zvukovým
výkonem si hudbu skutečně
užijete. Dopřejte si
kompaktní, kvalitní zvuk od
důvěryhodné značky a za
perfektní cenu.

Kompaktní rozměry
●
Reproduktory jsou lehké a mají kompaktní rozměry, aby se vešly všude, kam
potřebujete.
Výrazný zvuk
●
Otočte hlasitost doprava s 2,4W ostrým, čistým stereofonním zvukovým
výstupem.
Vyrobeno pro odolnost
●
Přísné standardy a předpisy HP jsou zárukou dlouhodobé kvality.
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Funkce
●
S USB napájením můžete poslouchat svou hudbu, aniž byste museli hledat
síťovou zásuvku.
●

Vychutnejte si výrazné basy a křišťálově čisté výšky s frekvenčním rozsahem
20 Hz až 20 kHz.

●

1,5m kabel je kompatibilní se všemi porty USB typu A, abyste hudbu mohli
poslouchat téměř všude.
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Kompatibilita

Kompatibilní se všemi notebooky a stolními počítači se systémem Windows Vista/7/8/10 a dostupným portem
USB.

Rozměry

Bez obalu: 95 x 103 x 92 mm
Balení: 198 x 102 x 115 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,4 kg
Balení: 0,54 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Barva produktu

Černá

Další informace

P/N: V3Y47AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889894958709

Co je obsaženo v krabici

Volný port USB; 3,5mm zvukový konektor

Výsledky testů UL nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s
ochranou před náhodným poškozením.
2 Společnost HP poskytuje dvouletou omezenou záruku s online podporou 24 hodin denně. Podrobné informace získáte ve středisku péče o zákazníky HP nebo na
stránce www.hp.com/go/orderdocuments. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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