Veri sayfası

HP S3100 USB Speaker Black

HP S3100 Hoparlörler ile en
sevdiğiniz müzik, film ve
eğlenceye hayat katın.
Üstün tasarım ve yüksek
ses gücü sayesinde
şarkılarınız kulaklarınızın
pasını silecek. Güvendiğiniz
bir markadan çok uygun
fiyata küçük boyutlu ve
kaliteli bir ses sistemine
sahip olun.

Her yere sığan tasarım
●
Küçük boyutlu hafif tasarım, bu hoparlörlerin neredeyse her yere sığmasını
sağlar.
Güçlü ses
●
2,4 watt'lık net ve berrak stereo ses çıkışı için sesi açın.
Süreklilik için üretilmiştir
●
Zorlu HP standart ve yönergeleri uzun ömürlü kalite sağlar.
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Özellikler
●
USB gücü sayesinde hoparlörü takacak priz aramakla uğraşmadan istediğiniz
yerde müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.
●

20 Hz – 20 KHz frekans aralığıyla derin basların ve kristal netliğindeki tiz
seslerin keyfini çıkarın.

●

1,5 m'lik kablo, tüm USB A Tipi bağlantı noktalarıyla uyumludur, böylece
müziğinize her yerden erişebilirsiniz.
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Uyumluluk

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 ve USB bağlantı noktasına sahip dizüstü ve masaüstü
bilgisayarlarla uyumludur.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 95 x 103 x 92 mm
Paketli: 198 x 102 x 115 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,4 kg
Paketli: 0,54 kg

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

Kullanılabilir USB bağlantı noktası; 3,5 mm Ses Fişi

UL güvenlik testi sonuçları, bu test koşulları altında gelecek performansın garantisi değildir. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar
Koruması Care Packʼi gerekir.
2 HP, 7x24 kullanılabilen çevrimiçi destekle iki yıllık sınırlı garanti içerir. Ayrıntılar için HP Müşteri Desteği Merkezine başvurun veya www.hp.com/go/orderdocuments
adresini ziyaret edin. İnternet erişimi gerekir ve ürüne dahil değildir.
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