Adatlap

HP Bluetooth Speaker 400

Ezzel a tartós, hordozható
Bluetooth® hangszóróval
bárhol hallgathatja kedvenc
zenéit. Az egyszerű
Bluetooth-csatlakozásnak
és a hosszú
akkumulátor-üzemidőnek
köszönhetően bárhol kiváló
minőségben hallgathat
zenét.
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Porálló
●
Segít megvédeni az eszközt a por és a szennyeződések ellen, így bárhová
magával viheti a zenét.
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Cseppálló
●
Segít megvédeni a hangszórót fröccsenő víz ellen, ezért tökéletes
strandoláshoz, kikötői zenehallgatáshoz vagy relaxáláshoz a medencénél.
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Kiváló hangminőség
●
Gazdag, sztereó hangzás, amely tökéletes kültéri használatra.
Szolgáltatások
●
A Bluetooth® segítségével válthat a hanglejátszás és a telefonálás között, és
kihangosítva telefonálhat.
●

Az újratölthető lítiumakkumulátor akár 8 óra zavartalan üzemidőt biztosít.
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Adatlap

HP Bluetooth Speaker 400

Kompatibilitás

Kompatibilis minden eszközzel, amely rendelkezik Bluetooth®- vagy 3,5 mm-es audiocsatlakozóval.

Méretek

Kicsomagolva: 170 x 55 x 47 mm
Csomagolva: 205 x 107 x 81 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,27 kg
Csomagolva: 0,432 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: X0N08AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889899733080

A doboz tartalma

HP 400 Bluetooth-hangszóró; töltőkábel; Gyorskalauz; Jótállási jegy

A HP egyéves korlátozott jótállást kínál online támogatással. Internet-hozzáférést igényel, amely nem képezi a termék részét. A részletekkel kapcsolatban
forduljon a HP ügyféltámogatási központjához, vagy látogasson el a www.hp.com/go/orderdocuments webhelyre.
2A Bluetooth® jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ.
3A termék megfelelt az IP64 tesztnek: fröccsenő víz (víz alá nem meríthető) és por ellen védett. Az IP-besorolás nem szavatolja a jövőbeli teljesítményt.
4A töltési idő az eszköz töltöttségi szintjétől függően változhat. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. Az
akkumulátor üzemideje függ a lejátszás hangerejétől és a használattól.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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