Φύλλο δεδομένων

HP S3100 USB Speaker Black

Δώστε ζωή στην
αγαπημένη σας μουσική,
ταινίες και ψυχαγωγία, με
τα ηχεία HP S3100. Με
κορυφαία σχεδίαση και
άφθονη ισχύ ήχου, η
μουσική σας πραγματικά θα
λάμψει. Απολαύστε
συμπαγή, ποιοτικό ήχο από
την εταιρεία που
εμπιστεύεστε, σε τέλεια
τιμή.

Σχεδιασμένα να χωράνε
●
Η ελαφριά, συμπαγής σχεδίαση επιτρέπει στα ηχεία να χωράνε σχεδόν
οπουδήποτε.
Δυνατός ήχος
●
Ανεβάστε την ένταση με τα 2,4 W καθαρού και ευκρινή στερεοφωνικού ήχου.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
●
Τα αυστηρά πρότυπα και οι οδηγίες της HP διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη
ποιότητα.
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Χαρακτηριστικά
●
Χάρη στην τροφοδοσία από τη θύρα USB, μπορείτε να απολαμβάνετε τη
μουσική σας οπουδήποτε, χωρίς πρίζες.
●

Απολαύστε βαθιά μπάσα και εξαιρετικά καθαρά πρίμα, χάρη στο εύρος
συχνοτήτων 20 Hz - 20 KHz.

●

Το καλώδιο 1,5 m είναι συμβατό με όλες τις θύρες USB Type A, για να ακούτε
τη μουσική σας από κάθε σημείο.

Φύλλο δεδομένων

HP S3100 USB Speaker Black

Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλες τις πλατφόρμες φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών με Windows Vista/7/8/10 και
διαθέσιμες θύρες USB.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 95 x 103 x 92 mm
Συσκευασμένο: 198 x 102 x 115 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,4 kg
Συσκευασμένο: 0,54 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαθέσιμη θύρα USB, υποδοχή ήχου 3,5 mm

Η δοκιμή ασφάλειας UL δεν παρέχει εγγύηση μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική
υπηρεσία HP Care Pack προστασίας από τυχαία ζημιά.
2 Η HP παρέχει περιορισμένη εγγύηση δύο ετών με online υποστήριξη διαθέσιμη 24x7. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της
HP ή ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/orderdocuments. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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