גיליון נתונים

HP S3100 USB Speaker Black

עורר לחיים את המוסיקה,
הסרטים ותוכניות הבידור
האהובים עליך ,עם רמקולים
 S3100של  .HPעם עיצוב
מעולה ועוצמת שמע חזקה,
המוסיקה שלך ממש תבריק .קבל
צליל איכותי בעיצוב קומפקטי,
ממותג אמין ,והכול במחיר
מושלם אחד.

מתוכנן להשתלב
●

שמע חד וחזק
●

בנוי להאריך ימים
●

בזכות עיצוב קומפקטי וקל משקל ,הרמקולים מתאימים כמעט לכל מקום.
הגבר את עוצמת הקול עם צליל סטריאו חד וברור של  2.4ואט.
תקנים והנחיות קפדניים של  HPמבטיחים איכות לאורך זמן.
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מאפיינים
●
עם עוצמת ה ,USB-באפשרותך ליהנות מהמוסיקה שלך בכל מקום ,מבלי לדאוג לשקע
שאליו תצטרך להתחבר.
●
●

באפשרותך ליהנות מבס עמוק וטרבל חד וברור בטווח תדרים של .20Hz - 20KHz

הכבל באורך  1.5מ' תואם לכל היציאות  USBמסוג  ,Aכך שהמוסיקה שלך תמיד בקרבת
מקום.

גיליון נתונים

HP S3100 USB Speaker Black

תאימות

תואם לכל הפלטפורמות של המחשבים הניידים והשולחניים עם  Windows Vista/7/8/10ויציאת  USBזמינה.

משקל

מחוץ לאריזה 0.4 :ק"ג
ארוז 0.54 :ק"ג

ממדים

אחריות

צבע מוצר

מידע נוסף
תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 92 x 103 x 95 :מ"מ
ארוז 115 x 102 x 198 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

שחור

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

יציאת  USBזמינה; שקע שמע של  3.5מ"מ

1התוצאות של בדיקת הבטיחות  ULאינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .להגנה מפני כל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול והגנה אופציונלית מפני נזק מקרי של .HP
 HP 2כוללת אחריות מוגבלת למשך שנתיים עם תמיכה מקוונת זמינה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .לקבלת פרטים ,היוועץ במרכז תמיכת הלקוחות של  HPאו עבור אל הכתובת
 .www.hp.com/go/orderdocumentsנדרשת גישה לאינטרנט שאינה כלולה.
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