גיליון נתונים

HP Mini Bluetooth Speaker 300

קח איתך ללא מאמץ את
המוסיקה האהובה עליך
לנסיעות עם הרמקול הנייד של
® Bluetoothבשחור .עליך רק
להצמיד אותו ולקחת איתך.
העיצוב העמיד והסוללה בעלת
החיים הארוכים מבטיחים
שהמוסיקה שלך תמיד תהיה
איתך.
1

עמיד בפני אבק
●
מסייע בהגנה מפני אבק ולכלוך ,כך שבאפשרותך לקחת את המוסיקה שלך לכל מקום.

2

עמיד בפני התזות
●
מסייע להגן על הרמקול שלך מפני התזות ,ולכן מושלם לשימוש בחוף הים ,ברציף או
כשאתה מתרווח ליד הבריכה.

3

גודל המאפשר ניידות
● תפס הטבעת והצורה קלת המשקל והקומפקטית ,מאפשרים לחבר אותו בקלות לתיק ולקחת
אותו לכל מקום.
מאפיינים
●
●
●

עבור בין שמע וטלפון ,ובצע שיחות ללא שימוש בידיים באמצעות ®.Bluetooth

באפשרותך ליהנות מצליל סטריאו עשיר ,המתאים באופן מושלם לשימוש מחוץ למבנים.
סוללת הליתיום הנטענת מעניקה לך עד  8שעות של זמן משחקים ללא הפרעות.

4

גיליון נתונים

HP Mini Bluetooth Speaker 300

תאימות

תאימות בכל ההתקנים הכוללים ® Bluetoothאו מחבר שמע של  3.5מ"מ.

משקל

מחוץ לאריזה 0.13 :ק"ג
ארוז 0.26 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 32 x 78 x 78 :מ"מ
ארוז 64 x 115 x 120 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

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

רמקול  ;HP Bluetooth Mini 300כבל טעינה; מדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות

 HP 1כוללת אחריות מוגבלת למשך שנתיים עם תמיכה מקוונת .נדרשת גישה לאינטרנט שאינה כלולה .לקבלת פרטים ,היוועץ במרכז תמיכת הלקוחות של  HPאו עבור אל הכתובת
.www.hp.com/go/orderdocuments
 Bluetooth® 2הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  HP Inc.במסגרת רישיון.
 3המוצר עבר בדיקת  IP 64מבחינת התזות מים )לא טבילה במים( וחדירת אבק .דירוגי  IPאינם ערובה לביצועים עתידיים.
 4זמן הטעינה ישתנה בהתאם לרמת הטעינה של ההתקן הנטען .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לעוצמת הקול
של ההפעלה ולשימוש.

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה
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