Datasheet

HP S3100 USB Speaker Black

Breng je favoriete muziek,
films en entertainment tot
leven met HP S3100
luidsprekers. Je muziek
klinkt op zijn best met de
volle klank van deze fraaie
luidspreker. Compacte
luidsprekers met een
uitstekend geluid van een
vertrouwd merk voor een
perfecte prijs.

Past in elke omgeving
●
Deze kleine lichtgewicht luidsprekers passen vrijwel overal.
Helder geluid
●
Draai het volume gerust omhoog met 2,4 watt helder en duidelijk stereogeluid.
Gebouwd op duurzaamheid
●
Strenge HP standaarden en richtlijnen zorgen langdurig voor kwaliteit.
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Functies
●
Met USB-voeding kun je overal van muziek genieten, ook als er geen
stopcontact vrij is.
●

Het frequentiebereik van 20 Hz tot 20 KHz zorgt voor diepe bastonen en een
kristalheldere hoogte.

●

De 1,5-m kabel past in alle USB type A-poorten, zodat je altijd naar muziek
kunt luisteren.

Datasheet

HP S3100 USB Speaker Black

Compatibiliteit

Geschikt voor alle notebooks en desktop pc's met Windows Vista/7/8/10 en een vrije USB-poort.

Afmetingen

Zonder verpakking: 95 x 103 x 92 mm
In verpakking: 198 x 102 x 115 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 400 gr
In verpakking: 540 gr

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Productkleur

Zwart

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

Vrije USB-poort; 3,5mm audio-ingang;

Het resultaat van de UL-veiligheidstest vormt geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection
Care Pack biedt dekking tegen schade door ongelukken.
2 HP geeft twee jaar garantie met 24x7 beschikbare online support. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer informatie of ga naar
www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
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