Φύλλο δεδομένων

HP Mini Bluetooth Speaker 300

Απολαύστε με ευκολία την
αγαπημένη σας μουσική
κατά τις μετακινήσεις σας
με το υπερφορητό μαύρο
ηχείο Bluetooth®. Απλά
στερεώστε το με τον κρίκο
και πάρτε το μαζί σας.
Χάρη στην ανθεκτική του
σχεδίαση και την μπαταρία
μεγάλης διάρκειας,
μπορείτε να απολαμβάνετε
τη μουσική σας κάθε στιγμή.
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Ανθεκτικό στη σκόνη
●
Προστασία από σκόνη και βρωμιά, έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τη
μουσική σας οπουδήποτε.
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Ανθεκτικό στα υγρά
●
Προστασία του ηχείου από υγρά, έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε
άφοβα στην παραλία ή όταν χαλαρώνετε δίπλα στην πισίνα.
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Ιδανικό μέγεθος για τις μετακινήσεις σας
●
Ο κρίκος ασφαλείας, το μικρό βάρος και οι μικρές διαστάσεις αυτού του
ηχείου σάς επιτρέπουν να το στερεώνετε στην τσάντα σας και να το
μεταφέρετε μαζί σας παντού.
Χαρακτηριστικά
●
Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τις λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου και
τηλεφωνικών κλήσεων, και απαντήστε σε κλήσεις hands-free μέσω
Bluetooth®.
●

Απολαύστε πλούσιο στερεοφωνικό ήχο, κατάλληλο για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους.

●

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου σάς παρέχει έως και 8 ώρες
αδιάλειπτης αναπαραγωγής.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλες τις συσκευές που διαθέτουν Bluetooth® ή υποδοχή ήχου 3,5 mm.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 78 x 78 x 32 mm
Συσκευασμένο: 120 x 115 x 64 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,13 kg
Συσκευασμένο: 0,26 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: X0N11AA #ABB
UPC/EAN code: 889899733202

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ηχείο Bluetooth HP Mini 300; Καλώδιο φόρτισης; Οδηγός γρήγορης έναρξης; Κάρτα εγγύησης

Η HP παρέχει περιορισμένη εγγύηση δύο ετών με online υποστήριξη. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP ή ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Η ονομασία Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας.
3 Το προϊόν πέρασε με επιτυχία τις δοκιμές IP 64 για την επαφή με το νερό (όχι εμβύθιση σε νερό) και την αντοχή στη σκόνη. Τα αποτελέσματα των δοκιμών IP
δεν παρέχουν εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση.
4 Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της συσκευής που φορτίζετε. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται
φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τον όγκο αναπαραγωγής και τη χρήση.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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