Datablad

HP S3100 USB Speaker Black

Upplev dina favoriter bland
musik, filmer och
underhållning med HP
S3100-högtalare. Den
överlägsna designen och
kraftiga ljudet gör musiken
levande. Kompakt
kvalitetsljud från ett välkänt
märke – allt till ett perfekt
pris.

Utformad för att passa in
●
Den lätta och kompakta designen gör att dessa högtalare passar nästan var
som helst.
Massivt ljud
●
Skruva upp volymen och njut av 2,4 watt av klart och tydligt stereoljud.
Byggd för att hålla
●
Strikta HP-standarder och riktlinjer ger hållbar kvalitet.
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Funktioner
●
Med USB-ström kan du njuta av musiken var som helst, utan att bry dig om
anslutningar.
●

Djup bas och kristallklar diskant med ett frekvensområde på 20 Hz–20 kHz.

●

Kabeln på 1,5 meter är kompatibel med alla USB-portar av typ A. Din musik är
alltid inom räckhåll.
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HP S3100 USB Speaker Black

Kompatibilitet

Kompatibel med alla bärbara och stationära datorer med Windows Vista/7/8/10 och tillgänglig USB-port.

Yttermått

Utan emballage: 95 x 103 x 92 mm
Förpackat: 198 x 102 x 115 mm

Vikt

Utan emballage: 0,4 kg
Förpackat: 0,54 kg

Garanti

2 års HP kommersiell garanti

Produktens färg

Svart

Ytterligare information

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

Medföljer

Ledig USB-port; 3,5 mm ljudjack

UL-säkerhetstest är ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) med skydd mot
oavsiktliga skador
2 HP ger två års begränsad garanti med onlinesupport tillgänglig 24x7. Vänd dig till HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till
www.hp.com/go/orderdocuments. Internetåtkomst krävs och ingår inte.
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