Dataark

HP S3100 USB Speaker Black

Gi dine favoritter innen
musikk, filmer og
underholdning liv med HP
S3100-høyttalere. Avansert
design og massevis av
lydkraft gjør at musikken
virkelig kan skinne. Få
kompakt kvalitetslyd fra et
merke du stoler på, alt til en
perfekt pris.

Laget for å passe inn
●
Lett og kompakt design gjør at disse høyttalerne passer nesten hvor som
helst.
Modig lyd
●
Skru opp volumet med 2,4 watt klar, skarp stereolyd.
Bygd for å vare
●
Strenge HP-standarder og -retningslinjer sikrer langvarig kvalitet.
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Funksjoner
●
Med USB-strøm kan du nyte musikken din hvor som helst, uten å bekymre deg
for hvor du vil koble til.
●

Gled deg over dyp bass og krystallklar diskant med et frekvensområde på
20Hz-20KHz.

●

Kabelen på 1,5 m er kompatibel med alle USB Type A-porter, så musikken alltid
er innen rekkevidde.
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Kompatibilitet

Kompatibel på tvers av alle bærbare og stasjonære plattformer med Windows Vista/7/8/10 og tilgjengelig
USB-port.

Mål

Pakket ut: 95 × 103 × 92 mm
Pakket: 198 × 102 × 115 mm

Vekt

Pakket ut: 0,4 kg
Pakket: 0,54 kg

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

Ledig USB-port; 3,5 mm lydkontakt

UL-testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader fra fall og andre uhell krever valgfri uhellsbeskyttelse fra HP Accidental
Damage Protection Care Pack.
2 HP gir to års begrenset garanti med nettbasert støtte døgnet rundt. Kontakt HPs kundestøttesenter for å få nærmere detaljer, eller gå til
www.hp.com/go/orderdocuments. Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
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