Спецификация

HP Bluetooth Speaker 400

Този издръжлив,
преносим Bluetooth®
високоговорител ви
позволява да се
наслаждавате на
любимата си музика във
всякаква среда. С лесно
Bluetooth свързване и
издръжлива батерия
можете да се
наслаждавате на
висококачествен звук
независимо къде ви
отвежда музиката.
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Устойчив на прах
●
Помага за защита срещу прах и мръсотия, за да можете да носите
музиката си навсякъде с вас.
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Устойчивост на водни пръски
●
Помага за защита на високоговорителя срещу водни пръски – перфектно
за плажа, на кея или когато си почивате край басейна.
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Висококачествен звук
●
Наслаждавайте се на богат стерео звук, перфектен за използване на
открито.
Функции
●
Превключвате между аудио и телефон и приемате повиквания със
свободни ръце през Bluetooth®.
●

Акумулаторната литиева батерия ви дава 8 часа непрекъснато
възпроизвеждане.
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Съвместимост

Съвместимост с всички устройства с Bluetooth® или 3,5 мм аудио конектор.

Размери

без опаковка: 170 x 55 x 47 мм
Опакован: 205 x 107 x 81 мм

Тегло

без опаковка: 0,27 кг
Опакован: 0,432 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: X0N08AA #ABB
UPC/EAN код: 889899733080

Какво има в кутията

Високоговорител HP Bluetooth Speaker 400; кабел за зареждане; Ръководство за бърз старт; Гаранционна
карта

HP включва едногодишна ограничена гаранция с онлайн поддръжка. Изисква се интернет достъп, който не е включен в пакета. За подробности се
консултирайте с Центъра за поддръжка на клиенти на HP или посетете www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® е търговска марка, собственост на своя притежател, и се ползва от HP Inc. по лиценз.
3 Продуктът е преминал IP 64 тест за устойчивост на водни пръски (не потапяне във вода) и навлизане на прах. IP рейтингите не са гаранция за представяне
в бъдеще.
4 Времето за зареждане ще варира в зависимост от нивото на батерията на зарежданото устройство. Максималният капацитет на батерията ще намалява с
времето и използването. Животът на батерията зависи от силата на звука на възпроизвеждане и използването.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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