Folha de Dados

HP Mini Bluetooth Speaker 300

Leve comodamente consigo
as suas músicas com o
altifalante Bluetooth® preto
incrivelmente portátil. Basta
prendê-lo e levá-lo
consigo. O design
duradouro e a bateria de
longa duração asseguram
que a sua música está
sempre consigo.
1

Resistência a pó
●
Resistente ao pó e à sujidade para que possa levar a sua música para qualquer
lugar.
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Resistência a salpicos
●
Resistente a salpicos, é perfeito para quando está na praia, na marina ou a
relaxar na piscina.
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Incrivelmente portátil
●
O clip e o design compacto e leve tornam fácil prender o altifalante à sua mala
e levá-lo para qualquer lugar.
Funcionali.
●
Alterne entre a música e o telemóvel e atenda chamadas em modo
mãos-livres com a tecnologia Bluetooth®.
●

Desfrute de som estéreo nítido, perfeitamente adequado para a utilização no
exterior.

●

A bateria de lítio recarregável fornece-lhe até 8 horas de reprodução sem
interrupções.
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Folha de Dados

HP Mini Bluetooth Speaker 300

Compatibilidade

Compatível com todos os dispositivos com um conetor Bluetooth® ou de áudio de 3,5 mm.

Dimensões

Fora da caixa: 78 x 78 x 32 mm
Embalado: 120 x 115 x 64 mm

Peso

Fora da caixa: 0,13 kg
Embalado: 0,26 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Mini Altifalante Bluetooth HP 300; cabo de carregamento; Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia

A HP inclui uma garantia limitada de dois anos com suporte online. Requer ligação à Internet, não incluída. Consulte o Centro de Suporte ao Cliente HP (HP
Customer Support Cente) para obter mais informações ou visite www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® é uma marca comercial propriedade do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença.
3 O produto foi aprovado nos testes IP 64 relativos a salpicos de água (e não imersão em água) e à entrada de pó. As classificações IP não são uma garantia de
desempenho futuro.
4 O tempo de carregamento irá variar de acordo com o nível de carga do dispositivo a ser carregado. A capacidade máxima da bateria irá diminuir naturalmente com
a utilização ao longo do tempo. A duração da bateria depende do volume de reprodução e da utilização.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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