Veri sayfası

HP Mini Bluetooth Speaker 300

Kolaylıkla taşınabilir siyah
renkli Bluetooth® hoparlör
ile en sevdiğiniz şarkıları
yolculuk sırasında yanınıza
alın. Klipsini takın ve yola
çıkın. Dayanıklı tasarımı ve
uzun ömürlü pili sayesinde
müziğiniz her zaman sizinle.
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Toz geçirmez
●
Tozdan ve kirden korumanıza yardımcı olur ve bu sayede müziğinizi istediğiniz
yere götürebilirsiniz.
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Sıçratmaya dayanımlı
●
Hoparlörünüzün su sıçramalarına karşı korunmasına yardımcı olur, plajda,
limanda, veya havuz kenarında dinlenirken kullanımınız için mükemmeldir.
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Taşınabilir boyut
●
Karabina klipsi ve hafif, küçük boyutlu şekli sayesinde çantanıza kolayca
takarak her yere götürebilirsiniz.
Özellikler
●
Ses ve telefon arasında geçiş yapın ve Bluetooth® üzerinden eller-serbest
arama gerçekleştirin.
●

Dış mekan kullanımınız için mükemmel uyumlu zengin stereo sesin tadını
çıkarın.

●

Şarj edilebilir lityum pil, 8 saate kadar kesintisiz kullanım süresi sağlar.
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HP Mini Bluetooth Speaker 300

Uyumluluk

Bir Bluetooth® veya bir 3,5 mm ses konektörü olan tüm aygıtları için uyumludur.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 78 x 78 x 32 mm
Paketli: 120 x 115 x 64 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,13 kg
Paketli: 0,26 kg

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

HP Bluetooth Mini Hoparlör 300; Şarj kablosu; Hızlı başlangıç kılavuzu; Garanti kartı

HP, çevrim içi destekle birlikte iki yıllık sınırlı garanti içerir. İnternet erişimi gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz. Ayrıntılar için HP Müşteri Desteği Merkezine başvurun
veya www.hp.com/go/orderdocuments adresini ziyaret edin.
2 Bluetooth® sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.
3 Bu ürün, su sıçratma (suya daldırma değil) ve toz girişi testinde IP 64 seviyesini geçmiştir. IP derecelendirmesi gelecekteki performans için bir garanti değildir.
4 Şarj süresi, şarj edilen cihazın şarj seviyesine bağlı olarak değişebilir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur. Pil ömrü, çalma sesi seviyesi ve kullanımına bağlıdır.
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Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti
bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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