Taulukot

HP Mini Bluetooth Speaker 300

Ota suosikkimusiikkisi
vaivattomasti mukaan
matkaan tämän erittäin
kätevästi kannettavan
mustan
Bluetooth®-kaiuttimen
avulla. Kiinnität vain soljen
ja jatkat matkaa. Kestävä
muotoilu ja pitkäkestoinen
akku takaavat, että
musiikkisi on aina
mukanasi.
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Pölytiivis
●
Auttaa suojaamaan pölyltä ja lialta, joten voit ottaa musiikin mukaasi
kaikkialle.
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Roiskesuojattu
●
Auttaa suojaamaan kaiuttimet roiskeilta. Oikea valinta hiekkarannalle, laiturille
tai uima-altaan äärelle.
3

Erittäin kätevästi kannettava koko
●
Kantosoljen ja kevyen, kompaktin muodon ansiosta voit kiinnittää kaiuttimen
helposti laukkuun ja viedä sen minne vain.
Toiminnot
●
Voit vaihtaa musiikin kuuntelemisen ja puhelimessa puhumisen välillä sekä
puhua handsfree-puheluita Bluetooth®-yhteyden avulla.
●

Nauti erinomaisesti ulkokäyttöön sopivasta täyteläisestä stereoäänestä.

●

Jopa 8 tunnin keskeytyksetön toisto ladattavan litiumioniakun ansiosta.
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Taulukot

HP Mini Bluetooth Speaker 300

Yhteensopivuus

Yhteensopiva kaikkien sellaisten laitteiden kanssa, joissa on Bluetooth®-liitäntä tai 3,5 mm:n ääniliitäntä.

Mitat

Ilman pakkausta: 78 × 78 × 32 mm
Pakattu: 120 × 115 × 64 mm

Paino

Ilman pakkausta: 0,13 kg
Pakattu: 0,26 kg

Takuu

Kahden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Lisätiedot

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

Pakkauksen sisältö

HP 300 Bluetooth -minikaiutin; latauskaapeli; pikaopas; takuukortti

HP tarjoaa kahden vuoden rajoitetun takuun ja verkkotuen. Edellyttää verkkoyhteyttä, joka ei sisälly toimitukseen. Lisätietoja saat HP:n Asiakaspalvelukeskuksesta
tai osoitteesta www.hp.com/go/orderdocuments.
2Bluetooth® on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä.
3Tuote on läpäissyt IP 64 -tason vesiroiske- ja pölytiiviystestin (ei veteen upottamista). IP-luokituksia ei saa pitää takeena tulevasta suorituskyvystä.
4Latausaika vaihtelee ladattavan laitteen lataustason mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Akun käyttöaika vaihtelee
äänenvoimakkuuden ja käytön mukaan.
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Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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