Fişă tehnică

HP S3100 USB Speaker Black

Dă viaţă muzicii,
divertismentului şi filmelor
preferate, utilizând
difuzoarele HP S3100.
Designul superior şi puterea
audio suficient de mare dau
muzicii o adevărată
strălucire. Obţii sunetul
compact, de calitate, de la o
marcă de încredere, la un
preţ perfect.

Concepute pentru armonie
●
Graţie designului uşor şi compact, aceste difuzoare pot fi aşezate aproape
oriunde.
Sunet intens
●
Bucură-te de cei 2,4 waţi de sunet stereo clar şi curat.
Făcut să dureze
●
Standardele şi cerinţele stricte de la HP asigură calitatea durabilă.
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Caracteristici
●
Cu alimentarea prin USB, poţi să te bucuri oriunde de muzică, chiar şi acolo
unde nu există prize de curent.
●

Bucură-te de basul profund şi de mediile extrem de clare, în intervalul de
frecvenţe de 20 Hz – 20 KHz.

●

Cablul de 1,5 m este compatibil cu toate porturile USB de tip A, aşadar, muzica
este întotdeauna la îndemână.

Fişă tehnică

HP S3100 USB Speaker Black

Compatibilitate

Produs compatibil pe toate platformele de notebook-uri şi desktop-uri cu Windows Vista/7/8/10 şi port USB
disponibil.

Dimensiuni

Despachetat: 95 x 103 x 92 mm
Împachetat: 198 x 102 x 115 mm

Greutate

Despachetat: 0,4 kg
Împachetat: 0,54 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Culoarea produsului

Negru

Informaţii suplimentare

număr produs: V3Y47AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894958709

Ce se găseşte în cutie

Port USB disponibil; mufă audio 3,5 mm

Testarea de siguranţă UL nu garantează performanţele viitoare în aceste condiţii de testare. Acoperirea daunelor accidentale necesită un serviciu opţional HP Care
Pack de protecţie împotriva deteriorării accidentale.
2 HP include o garanţie limitată de doi ani, cu asistenţă online disponibilă 24x7. Pentru detalii, consultă Centrul de asistenţă pentru clienţi HP sau vizitează
www.hp.com/go/orderdocuments. Este necesar accesul la Internet, acesta nefiind inclus.
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Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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