Datasheet

HP Bluetooth Speaker 400

Met deze robuuste,
draagbare,
Bluetooth®-luidspreker kun
je in elke omgeving van je
favoriete muziek genieten.
Met een handige
Bluetooth-interface en een
lange batterijlevensduur
geniet je van een uitstekend
geluid, waar je ook bent.
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Stofdicht
●
Stof- en vuilwerend, zodat je overal naar muziek kunt luisteren.
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Bestand tegen spatten
●
Beschermt de luidspreker tegen opspattend water, ideaal voor op het strand,
aan het water of naast het zwembad.
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Geluid van hoge kwaliteit
●
Geniet binnen en buiten van het rijke stereogeluid.
Functies
●
Wissel tussen audio en telefoon en voer handsfreegesprekken via Bluetooth®.
●

De oplaadbare lithium-batterij biedt maximaal 8 uur onafgebroken speeltijd.
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Datasheet

HP Bluetooth Speaker 400

Compatibiliteit

Compatibel met alle apparaten die een Bluetooth®- of een 3,5-mm audioconnector bezitten.

Afmetingen

Zonder verpakking: 170 x 55 x 47 mm
In verpakking: 205 x 107 x 81 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 270 gr
In verpakking: 0,432 kg

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

HP Bluetooth luidspreker 400; Oplaadkabel; Gids voor snelle installatie; Garantiekaart

HP biedt één jaar garantie met online support. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer
informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
3 Product voldoet aan de IP 64-testspecificatie voor opspattend water (geen onderdompeling in water) en stofdichtheid. IP-classificatie vormt geen garantie voor
toekomstige prestaties.
4 Oplaadtijd varieert afhankelijk van het laadniveau van het device dat wordt opgeladen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door
herhaaldelijk gebruik af. Batterijlevensduur is afhankelijk van het afspeelvolume en het gebruik.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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