Karta produktu

HP S3100 USB Speaker Black

Ożyw swoją ulubioną
muzykę, filmy i rozrywkę
dzięki głośnikom HP S3100.
Doskonała konstrukcja i
duża moc dźwięku
sprawiają, że Twoja muzyka
może naprawdę się
wyróżniać. Wysokiej jakości
dźwięk z kompaktowych
głośników marki, której
możesz zaufać – w
doskonałej cenie.

Dopasowana konstrukcja
●
Lekka, kompaktowa konstrukcja sprawia, że te głośniki zmieszczą się prawie
wszędzie.
Wyrazisty dźwięk
●
Czysty, wyraźny dźwięk stereo o mocy 2,4 W.
Budowany z myślą o trwałości
●
Dzięki swym surowym standardom i wytycznym HP zapewnia jakość, która
przetrwa próbę czasu .
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Funkcje
●
Dzięki zasilaniu przez USB można słuchać muzyki wszędzie – bez martwienia
się o dostępność gniazdka elektrycznego.
●

Głęboki bas i krystalicznie czyste wysokie tony w zakresie częstotliwości 20 Hz
– 20 kHz.

●

Przewód 1,5 m jest zgodny z wszystkimi portami USB typu A, dzięki czemu
muzyka jest zawsze w zasięgu.

Karta produktu

HP S3100 USB Speaker Black

Zgodność

Zgodność z platformami wszystkich komputerów przenośnych i biurkowych z systemem Windows Vista/7/8/10 i
dostępnym portem USB.

Wymiary

Z opakowania: 95 × 103 × 92 mm
Zapakowane: 198 × 102 × 115 mm

Waga

Z opakowania: 0,4 kg
Zapakowane: 0,54 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Kolor produktu

Czarny

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Dostępny port USB; Gniazdo audio 3,5 mm

Testy bezpieczeństwa UL nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowych uszkodzeń
zabezpiecza opcjonalny pakiet HP ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem.
2 HP uwzględnia dwuletnią ograniczoną gwarancję z całodobową (24×7) pomocą techniczną online. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi
klienta HP lub odwiedź stronę www.hp.com/go/orderdocuments. Wymaga dostępu do internetu – nie stanowi części zestawu.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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