Datablad

HP Mini Bluetooth Speaker 300

Ta enkelt med din
favoritmusik på resan med
en extremt smidig och
bärbar svart
Bluetooth®-högtalare. Bara
fäst och ta med. Den tåliga
designen och långa
batteritiden gör att din
musik alltid är med.
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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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Extremt bärbar storlek
●
Karbinhaken och den lätta och kompakta formen gör den enkel att fästa på
väskan och ta med överallt.
Funktioner
●
Du kan växla mellan musik och telefon och svara på handsfreesamtal via
Bluetooth®.
●

Du får fylligt stereoljud som passar perfekt för utomhusbruk.

●

Det laddningsbara litiumbatteriet ger upp till åtta timmars oavbruten
uppspelningstid.
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HP Mini Bluetooth Speaker 300

Kompatibilitet

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

Yttermått

Utan emballage: 78 x 78 x 32 mm
Förpackat: 120 x 115 x 64 mm

Vikt

Utan emballage: 0,13 kg
Förpackat: 0,26 kg

Garanti

2 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

HP Bluetooth-minihögtalare 300; Laddningskabel; Snabbstarthandbok; Garantikort

HP ger två 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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Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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