HP In-Ear Headset 150
O headset pronto para usar.
Aprimore sua experiência de áudio
e libere suas mãos enquanto
atende a chamadas com esse
headset intra-auricular na cor
azul, que apresenta um
conveniente microfone embutido.

Visão geral do produto

Informações adicionais

• Som claro e nítido: O áudio de qualidade com graves e agudos potentes amplifica sua experiência.(2)
• Atenda a chamadas com facilidade: Vem com um microfone embutido e um fácil botão para
atender/encerrar chamadas.
• Cabe perfeitamente: O confortável material em silicone reduz os ruídos ao redor para que você possa ouvir
com níveis de volume mais baixos.(2)
• Conveniente companhia para viagens: Cabo longo, plano e que não embaraça para fácil acessibilidade em
trânsito.

Dúvidas sobre o Headset HP 150 intra-auricular?
Consulte-nos on-line em www.hp.com

Compatibilidade
• Compatível com iPhone, iPad, iPod, sistema iOS, smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos
com porta de 3,5 mm.
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Requisitos de sistema recomendados
• Porta de 3,5 mm
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O que vem na caixa
•
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Headset HP 150 intra-auricular
Conjunto adicional de fones de ouvido
Guia de início rápido
Boletim do produto
Cartão de garantia

Garantia e suporte
• Cobertura para tranquilidade: Fique tranquilo com uma garantia limitada padrão da HP de um ano com
suporte on-line.(1)
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(1)

Número de peça HP: X7B05AA#ABL
Código de UPC: 190780030288
Código de UPC das embalagens mestre: 20190780030282
Código de UPC das embalagens internas: 10190780030285
Tarifa: 8518302000
País de origem: China
Quantidade de embalagens mestre: 80
Dimensões das embalagens mestre:
465 mm x 445 mm x 340 mm
18,3" x 17,5" x 13,3"
Peso das embalagens mestre:
6,90 kg
13,38 lb
Quantidade de embalagens internas: 10
Dimensões de embalagens internas:
220 mm x 210 mm x 150 mm
8,6" x 8,2" x 5,9"
Peso das embalagens internas:
0,82 kg
1,70 lb
Dimensões do produto na embalagem:
100 mm x 100 mm x 37 mm
3,9" x 3,9" x 1,45"
Comprimento do cabo:
1.100 mm
43,3"
Peso do produto na embalagem:
0,062 kg
0,14 lb
Peso do produto fora da embalagem:
0,015 kg
0,033 lb
Informações do palete:
-Peso total: 152,00 kg / 335,10 lb
-Caixas por camada: 4
-Camadas: 5
-Caixas por palete: 20
-Produtos por camada: 320
-Total de produtos por palete: 1.600

A HP inclui uma garantia limitada de um ano com suporte on-line. O acesso à Internet é necessário e não vem incluído. Consulte o HP Customer Support Center para obter detalhes ou acesse
www.hp.com/go/orderdocuments. (2) O hábito de ouvir equipamento pessoal estéreo em um volume alto por longos períodos de tempo pode prejudicar a audição do usuário. Para diminuir os riscos de prejudicar a audição,
abaixe o volume e reduza o tempo que você passa ouvindo música no volume máximo. O produto real pode ser diferente da imagem mostrada. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui
contido deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. Todas as demais marcas comercias são de
propriedade de seus respectivos donos.

