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HP Bluetooth Speaker 400

Med denne slitesterke,
bærbare
Bluetooth®-høyttaleren kan
du nyte favorittmusikken
din i alle miljøer. Med enkel
Bluetooth-tilkobling og lang
batteritid, kan du nyte
høykvalitetslyd, uansett
hvor musikken tar deg.
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Støvtett
●
Hjelper med å beskytte mot støv og smuss, slik at du kan ta med deg
musikken din hvor som helst.
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Sprutsikker
●
Hjelper med å beskytte høyttaleren mot vannsprut, perfekt for stranden, på
bryggen eller når du slapper av ved bassenget.
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Høykvalitetslyd
●
Nyt rik stereolyd, perfekt tilpasset utendørsbruk.
Funksjoner
●
Veksle mellom lyd- og telefon og ta håndfrie samtaler over Bluetooth®.
●

Det oppladbare litium-batteriet gir deg opptil 8 timer uavbrutt spilletid.
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Kompatibilitet

Kompatibel på tvers av alle enheter som har en Bluetooth®- eller en 3,5 mm lydkontakt.

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,27 kg
Pakket: 0,432 kg

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

HP Bluetooth Speaker 400; ladekabel; Hurtigstartveiledning; Garantikort

HP gir ett års begrenset garanti med nettbasert støtte. Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert. Kontakt HPs kundestøttesenter for å få nærmere detaljer,
eller gå til www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP Inc. på lisens.
3 Produktet bestod IP 64 testing for vannsprut (ikke nedsenkning i vann) og støvinntrenging. IP-klasse er ikke en garanti for fremtidig ytelse.
4 Ladetid vil variere, avhengig av oppladningsnivået til enheten som lades. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk.
Batteritid avhenger av avspillingsvolum- og bruk.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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