Fişă tehnică

HP Bluetooth Speaker 400

Acest difuzor Bluetooth®
portabil şi durabil vă
permite să vă bucuraţi de
muzica preferată în orice
mediu. Graţie conectivităţii
Bluetooth simple şi
acumulatorului durabil,
puteţi asculta sunetul de
înaltă calitate indiferent
unde vă poartă muzica.
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Etanşat împotriva prafului
●
Este protejat împotriva prafului şi murdăriei, astfel încât să puteţi asculta
muzică oriunde.
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Rezistent la stropire
●
Difuzorul este protejat împotriva stropirii, acest avantaj fiind perfect când
sunteţi pe plajă, la doc sau la piscină.
3

Sunet de înaltă calitate
●
Bucuraţi-vă de sunetul stereo bogat, perfect adaptat pentru utilizare în
exterior.
Caracteristici
●
Comutaţi între modurile audio şi telefon şi preluaţi apelurile cu mâinile libere,
prin Bluetooth®.
●

Acumulatorul cu litiu vă oferă până la 8 ore de redare neîntreruptă.
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Fişă tehnică

HP Bluetooth Speaker 400

Compatibilitate

Compatibil cu toate dispozitivele cu tehnologie Bluetooth® sau care au un conector audio de 3,5 mm.

Dimensiuni

Despachetat: 170 x 55 x 47 mm
Împachetat: 205x107x81 mm

Greutate

Despachetat: 0,27 kg
Împachetat: 0,432 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: X0N08AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889899733080

Ce se găseşte în cutie

Difuzor Bluetooth HP 400; cablu de încărcare; ghid de pornire rapidă; fişă de garanţie

HP include o garanţie limitată de un an, cu asistenţă online. Este necesar accesul la Internet, acesta nefiind inclus. Pentru detalii, consultaţi Centrul de asistenţă
pentru clienţi HP sau vizitaţi www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi este utilizată de HP Inc. sub licenţă.
3 Produsul a trecut testul IP 64 la stropirea cu apă (nu scufundarea în apă) şi pătrunderea prafului. Evaluările IP nu sunt o garanţie a performanţelor viitoare.
4 Timpul de încărcare va varia în funcţie de nivelul de încărcare al dispozitivului care se încarcă. Capacitatea maximă a acumulatorului va descreşte natural în timp şi
ca urmare a utilizării. Durata de viaţă a acumulatorului depinde de volumul de redare şi de utilizare.
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Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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