Datablad

HP Bluetooth Speaker 400

Med den här tåliga bärbara
Bluetooth®-högtalaren kan
du lyssna på favoritmusiken
i alla omgivningar. Med
enkel Bluetooth-anslutning
och batteri som räcker
länge får du bra ljud,
oavsett vart musiken för
dig.
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Dammtät
●
Högtalaren är skyddad mot smuts och damm, så att du kan ta med dig din
musik var som helst.
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Stänktålig
●
Högtalaren står emot vattenstänk, perfekt när du är på stranden eller båten
eller hänger vid poolen.
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Högkvalitativt ljud
●
Du får fylligt stereoljud som passar perfekt för utomhusbruk.
Funktioner
●
Du kan växla mellan musik och telefon och svara på handsfreesamtal via
Bluetooth®.
●

Det laddningsbara litiumbatteriet ger upp till åtta timmars oavbruten
uppspelningstid.
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Kompatibilitet

Kompatibel med alla enheter som har en Bluetooth® eller en ljudingång på 3,5 mm.

Yttermått

Utan emballage: 170 x 55 x 47 mm
Förpackat: 205 x 107 x 81 mm

Vikt

Utan emballage: 0,27 kg
Förpackat: 0,432 kg

Garanti

2 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

HP Bluetooth-högtalare 400; laddningskabel; Snabbstarthandbok; Garantikort

HP ger ett års begränsad garanti med onlinesupport Internetåtkomst krävs och ingår inte. Vänd dig till HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till
www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® är ett varumärke som ägs av dess innehavare och används av HP Inc. under licensavtal.
3 Produkten har klarat IP64-tester för vattenstänk (inte nedsänkning i vatten) och damminträngning. IP-klassningar är ingen garanti för framtida prestanda.
4 Laddningstiden varierar beroende på laddningsnivån i enheten som laddas. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Batteriets livslängd
beror på uppspelningsvolym och hur mycket det används.
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