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HP Bluetooth Speaker 400

Med denne holdbare, mobile
Bluetooth®-højttaler kan du
lytte til din yndlingsmusik,
lige meget hvor du er.
Takket være den nemme
Bluetooth-forbindelse og
den lange batterilevetid får
du lyd i høj kvalitet, lige
meget hvor du lytter til din
yndlingsmusik.
1

Modstår støv
●
Beskytter mod støv og snavs, så du altid kan tage musikken med dig.
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Tåler væskespild
●
Beskytter højttaleren mod væskespild – perfekt til at være på stranden, på
havnen eller ved poolen.
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Lyd i høj kvalitet
●
Du får fyldig stereolyd, som passer perfekt til udendørs brug.
Funktioner
●
Du kan nemt skifte mellem lydafspilning og telefonens funktioner, så du kan
tale håndfrit over Bluetooth®.
●

Med det genopladelige litiumbatteri får du op til 8 timers spilletid uden
afbrydelser.
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Kompatibilitet

Kompatibel på tværs af alle enheder med et Bluetooth®- eller 3,5 mm-lydstik.

Mål

Udpakket: 170 x 55 x 47 mm
Pakket: 205 x 107 x 81 mm

Vægt

Udpakket: 0,27 kg
Pakket: 0.432 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

HP Bluetooth-højttaler 400; opladningskabel; Startvejledning; Garantikort

HP yder 1-års begrænset garanti med onlinesupport. Kræver internetadgang (medfølger ikke). Kontakt HP's kundesupportcenter for at få yderligere oplysninger,
eller gå ind på www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® er et varemærke tilhørende ejeren og benyttes af HP Inc. i henhold til en licens.
3 Produktet har bestået IP 64-test, som omhandler indtrængen af støv samt væskespild (ikke nedsænkning i vand). IP-resultaterne garanterer ikke fremtidig
ydeevne.
4 Opladningstiden varierer afhængigt af, hvor meget batteri den pågældende enhed har i forvejen. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og
afhængigt af brugen. Batterilevetiden afhænger af lydstyrken ved afspilning samt anden brug.
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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