Dataark

HP S3100 USB Speaker Black

Musik, film og
underholdning bliver
levende med HP
S3100-højtalerne. Med det
uovertrufne design og
masser af lydstyrke
kommer musikken virkelig
til sin ret. Kompakt
kvalitetslyd fra et mærke,
du har tillid til – til en
perfekt pris.

Designet til at passe ind overalt
●
Med det lette og kompakte design passer disse højtalere ind næsten hvor som
helst.
Imponerende lyd
●
Skru op for lydstyrken, så du får 2,4 W klar og sprød stereolyd.
Bygget med henblik på holdbarhed
●
HP's strenge standarder og retningslinjer sikrer holdbarhed og kvalitet.
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Funktioner
●
Med strøm via USB kan du nyde din musik overalt uden at skulle bekymre dig
om, hvor du kan sætte stikket i.
●

Dyb bas og krystalklar diskant med et frekvensområde på 20 Hz – 20 KHz.

●

Kablet er 1,5 m langt og kompatibelt med alle USB Type A-stik, så musikken
altid er inden for rækkevidde.
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Kompatibilitet

Kompatibel på tværs af alle bærbare computere og stationære platforme med Windows Vista/7/8/10 og ledige
USB-porte.

Mål

Udpakket: 95 x 103 x 92 mm
Pakket: 198 x 102 x 115 mm

Vægt

Udpakket: 0,4 kg
Pakket: 0,54 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Produktfarve

Sort

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

Ledigt USB-stik; 3,5 mm lydstik

UL-sikkerhedstest er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver en valgfri HP Care Pack med dækning mod
hændelige skader.
1 HP yder 2 års begrænset garanti med onlinesupport døgnet rundt. Kontakt HP's kundesupportcenter for at få yderligere oplysninger, eller gå ind på
www.hp.com/go/orderdocuments. Kræver internetadgang (medfølger ikke).
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
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