Specifikace

HP Bluetooth Speaker 400

Tento odolný a přenosný
Bluetooth® reproduktor
bude přehrávat vaši
oblíbenou hudbu prakticky
kdekoli. Snadné připojení
pomocí technologie
Bluetooth a baterie s
dlouhou životností vám
zajistí velmi kvalitní poslech
hudby na libovolném místě.

1

Odolný vůči prachu
●
Je odolný vůči prachu a nečistotám, abyste si svou hudbu mohli kamkoli vzít s
sebou.
2

Odolný vůči postříkání
●
Reproduktor je odolný vůči stříkající vodě, takže si ho můžete v klidu vzít s
sebou na pláž, do loděnice nebo na odpočinek u bazénu.
3

Velmi kvalitní zvuk
●
Těšte se na bohatý stereofonní zvuk, který se skvěle hodí pro venkovní
prostředí.
Funkce
●
Přepínejte mezi přehráváním hudby a telefonováním a vyřizujte hovory přes
hands-free s technologií Bluetooth®.
●

Dobíjecí lithiová baterie zajistí až 8 hodin nepřetržitého přehrávání huby.
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Kompatibilita

Kompatibilní se všemi zařízeními s funkcí Bluetooth® nebo majícími 3,5mm zvukový konektor.

Rozměry

Bez obalu: 170 x 55 x 47 mm
Balení: 205 x 107 x 81 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,27 kg
Balení: 0,432 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: X0N08AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889899733080

Co je obsaženo v krabici

Bluetooth reproduktor HP 400; nabíjecí kabel; Úvodní příručka; Záruční list

Společnost HP poskytuje jednoletou omezenou záruku s online podporou. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky. Podrobné informace
získáte ve středisku péče o zákazníky HP nebo na stránce www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence.
3 Produkt splnil podmínky testování podle normy IP 64 na odolnost vůči stříkající vodě (bez ponoření do vody) a vniknutí prachu. Výsledky testů podle normy IP
nejsou zárukou dosažení stejného výkonu v budoucnu.
4 Doba nabíjení se liší v závislosti na úrovni nabití nabíjeného zařízení. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Životnost baterie
závisí na hlasitosti přehrávání a používání.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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