Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Ένα επαναφορτιζόμενο,
ασύρματο σετ
ακουστικών-μικροφώνου
Bluetooth® ιδανικό για τις
διαρκείς μετακινήσεις σας
Απολαύστε κρυστάλλινο
ήχο από ένα σετ
ακουστικών Bluetooth® που
δεν σας περιορίζει. Αυτό το
σετ
ακουστικών-μικροφώνου
διαθέτει μπαταρία με
διάρκεια ζωής έως και 12
ώρες, ενισχυμένη σχεδίαση
και όλα τα εντυπωσιακά
χαρακτηριστικά που
χρειάζεστε, ώστε να είναι
έτοιμο ακόμα και για τις πιο
πολυάσχολες ημέρες.

Ακουστείτε δυνατά και καθαρά
●
Η φωνή σας αναπαράγεται μέσα από το σετ ακουστικών, παράγοντας τον
φυσικό ήχο που προσφέρει η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.
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Σύζευξη Bluetooth
●
Το σετ ακουστικών-μικροφώνου συνδέεται με την τελευταία συσκευή
σύζευξης μέσω Bluetooth®.
Εκτεταμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας
●
Συνεχίστε τις δραστηριότητές σας μέσα στην ημέρα χωρίς διακοπή με την
μπαταρία διάρκειας έως και 12 ώρες.
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Χαρακτηριστικά
●
Το καλώδιο AUX συνδέεται σε συσκευές που δεν διαθέτουν Bluetooth® και
σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου εάν η
μπαταρία εξαντληθεί.
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●

Σχεδίαση με ενίσχυση που αγκαλιάζει το αυτί και μειώνει το θόρυβο του
περιβάλλοντος ενώ παρέχει άνεση για παρατεταμένη χρήση.

●

Σχεδίαση για φορητότητα με ένα πτυσσόμενο στήριγμα κεφαλής και
ακουστικά που αναδιπλώνονται για αποθήκευση και μεταφορά.

●

Ελέγξτε εύκολα την ένταση, τα μουσικά κομμάτια και τις τηλεφωνικές
κλήσεις με τα στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται ενσωματωμένα στο σετ
ακουστικών-μικροφώνου.

Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Συμβατότητα

Υπολογιστές, tablet και smartphone με δυνατότητα Bluetooth®; Υπολογιστές, tablet και smartphone με έξοδο
ήχου 3,5 mm

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 17,5 x 15 x 4 cm
Συσκευασμένο: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,115 kg
Συσκευασμένο: 0,335 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: 1SH06AA #ABB
UPC/EAN code: 190781805311

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth® HP Pavilion 600; Καλώδιο φόρτισης; Καλώδιο AUX 3,5 mm; Θήκη
μεταφοράς; Αφίσα γρήγορης εκκίνησης; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης

Η ακρόαση από προσωπικό στερεοφωνικό εξοπλισμό σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να βλάψει την ακοή. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας, χαμηλώστε την ένταση ήχου και μειώστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
2 Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της συσκευής που φορτίζετε. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται
φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση.
3 Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί όταν το σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο μέσω καλώδιο ήχου AUX.
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