Karta produktu

HP Bluetooth Speaker 400

Ten wytrzymały, przenośny
głośnik Bluetooth® pozwala
słuchać ulubionej muzyki w
każdym miejscu. Łatwe
nawiązywanie połączenia
Bluetooth oraz pojemny
akumulator zapewniają
dźwięk wysokiej jakości w
dowolnym miejscu.
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Pyłoszczelny
●
Pomaga chronić przed pyłem i zabrudzeniami, umożliwiając słuchanie muzyki
w dowolnym miejscu.
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Odporny na zachlapanie płynem
●
Pomaga chronić głośnik przed zachlapaniem płynem, dzięki czemu idealnie
nadaje się na plażę, przystań lub relaks przy basenie.
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Wysoka jakość dźwięku
●
Ciesz się bogatym dźwiękiem stereo idealnie dostosowanym do słuchania na
zewnątrz pomieszczeń.
Funkcje
●
Możliwość przełączania między odtwarzaniem dźwięku a telefonem w celu
bezprzewodowej obsługi połączeń za pośrednictwem łączności Bluetooth®.
●

Litowy akumulator zapewnia maks. 8 godzin nieprzerwanego odtwarzania.
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Karta produktu

HP Bluetooth Speaker 400

Zgodność

Produkt zgodny z wszystkimi urządzeniami obsługującymi łączność Bluetooth® lub wyposażonymi w złącze
audio 3,5 mm.

Wymiary

Z opakowania: 170 x 55 x 47 mm
Zapakowane: 205 x 107 x 81 mm

Waga

Z opakowania: 0,27 kg
Zapakowane: 0,432 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Głośnik HP Bluetooth 400; przewód do ładowania; Podręcznik Szybki start; Karta gwarancyjna

Firma HP zapewnia roczną, ograniczoną gwarancję z pomocą techniczną online. Wymaga dostępu do Internetu i nie stanowi części zestawu. Aby dowiedzieć się
więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® jest znakiem towarowym należącym do właściciela i wykorzystywanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji.
3 Produkt pomyślnie przeszedł testy IP 64 obejmujące zachlapanie wodą (bez zanurzania) oraz pyłoszczelność. Kategoria IP nie gwarantuje wyników w przyszłości.
4 Czas ładowania zależy od poziomu naładowania ładowanego urządzenia. Maksymalna pojemność akumulatora w naturalny sposób maleje z upływem czasu i na
skutek eksploatacji. Czas pracy akumulatora zależy od głośności odtwarzania i sposobu użytkowania.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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