Folha de Dados

HP S3100 USB Speaker Black

Dê vida à sua música, filmes
e entretenimento favoritos
com os Altifalantes HP
S3100. Com design de
excelência e incrível
potência de áudio, a sua
música pode realmente
ganhar vida e brilhar. Tire
partido de uma incrível
qualidade de som num
design compacto de uma
marca em que confia, a um
preço perfeito.

Concebidos para se adaptarem
●
O design compacto e leve permite que estes altifalantes se adaptem a
qualquer lugar.
Excelente qualidade de som
●
Aumente o volume com 2,4 watts de saída de som estéreo claro e nítido.
Construído para durar
●
As rigorosas normas e diretrizes da HP asseguram uma qualidade duradoura.
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Funcionali.
●
Com alimentação USB, poderá desfrutar da sua música em qualquer lugar,
sem se preocupar com tomadas.
●

Desfrute de graves profundos e de agudos nítidos com uma gama de
frequência de 20Hz–20KHz.

●

O cabo de 1,5 m é compatível com todas as portas USB Tipo A, para que a sua
música esteja sempre ao seu alcance.
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HP S3100 USB Speaker Black

Compatibilidade

Compatível com todas as plataformas de notebooks e desktops com Windows Vista/7/8/10 e porta USB
disponível.

Dimensões

Fora da caixa: 95 x 103 x 92 mm
Embalado: 198 x 102 x 115 mm

Peso

Fora da caixa: 0,4 kg
Embalado: 0,54 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Cor do Produto

Preto

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Porta USB disponível; Tomada de áudio de 3,5 mm

O teste de segurança da UL não é uma garantia de desempenho futuro sob estas condições de teste. Quaisquer danos acidentais requerem um HP Care Pack de
proteção contra danos acidentais opcional.
2 A HP inclui uma garantia limitada de dois anos com suporte online disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Consulte o Centro de Suporte ao Cliente HP para
obter mais informações ou visite www.hp.com/go/orderdocuments. Requer ligação à Internet, não incluída.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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