Adatlap

HP S3100 USB Speaker Black

Keltse életre kedvenc
zenéit, filmjeit és
szórakoztató tartalmait a
HP S3100 hangszórókkal. A
hangszórók remek
kialakításának és nagy
hangteljesítményének
köszönhetően a
zenehallgatás lenyűgöző
élménnyé válik. Kiváló
minőségű hangzás kompakt
formában egy megbízható
gyártótól – tökéletes áron.

Bárhol elhelyezhető kialakítás
●
Könnyű és kompakt kialakításuknak köszönhetően a hangszórók szinte bárhol
elférnek.
Markáns hangzás
●
A 2,4 W-os tiszta és éles sztereó hangteljesítménnyel bátran feltekerheti a
hangerőt.
Tartósság a kezdetektől fogva.
●
A HP szigorú szabványai és irányelvei garantálják a hosszan tartó minőséget.
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Szolgáltatások
●
Az USB-s áramellátásnak köszönhetően bárhol élvezheti a zenét, és nem kell
áramforrást keresgélnie.
●

A 20 Hz – 20 KHz frekvenciatartomány mély basszust és a kristálytiszta
magas hangokat biztosít.

●

A 1,5 m hosszúságú kábel kompatibilis az összes USB-A porttal, így bárhol
meghallgathatja kedvenc zenéit.
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Kompatibilitás

Kompatibilis minden olyan Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 rendszerű noteszgéppel és asztali
platformmal, amely rendelkezik USB-csatlakozóval.

Méretek

Kicsomagolva: 95 x 103 x 92 mm
Csomagolva: 198 x 102 x 115 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,4 kg
Csomagolva: 0,54 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

Termékszín

Fekete

További információ

Termékszám: V3Y47AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889894958709

A doboz tartalma

Szabad USB-port; 3,5 mm-es audió csatlakozó

Az UL biztonsági tesztelés nem szavatolja a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett. Bármilyen véletlen sérülés esetén a HP baleseti kár elleni
opcionális Care Pack csomagja szükséges.
2A HP kétéves korlátozott jótállást kínál a hét minden napján egész nap elérhető online támogatással. A részletekkel kapcsolatban forduljon a HP ügyféltámogatási
központjához, vagy látogasson el a www.hp.com/go/orderdocuments webhelyre. Internet-hozzáférést igényel, amely nem képezi a termék részét.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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