Taulukot

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Ladattavat, langattomat
Bluetooth®-kuulokkeet
ovat oikea valinta, kun
olet liikkeellä
Kuulet kristallinkirkasta
ääntä
Bluetooth®-kuulokkeista,
jotka eivät hidasta vauhtiasi.
Jopa puoli päivää kestävä
akku, pehmustettu rakenne
ja kaikki tarvittava. Nämä
kuulokkeet sietävät
kiireisimpiäkin aikatauluja.

Kuulet selkeästi
●
Äänesi kuuluu kuulokkeista, joten keskustelu kuulostaa luonnolliselta.
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Bluetooth-parinmuodostus
●
Kuulokkeet yhdistetään automaattisesti edelliseen laitteeseen, joihin ne oli
yhdistetty Bluetooth®-yhteyden kautta.
Pidempi akun ikä
●
Akun käyttöaika on 12 tuntia, joten se kestää koko päivän.
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Ominaisuudet
●
Voidaan kytkeä AUX-kaapelin avulla laitteisiin, joissa ei ole
Bluetooth®-toimintoa, ja käyttää vaikka akku olisi tyhjä.
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●

Pehmustettu korvan ympäröivä rakenne vaimentaa ympäristön ääniä ja tekee
pitkään jatkuvasta käytöstä mukavaa.

●

Kulkee mukana helposti ja kätevä säilyttää taitettavan sangan ja kokoon
painuvien korvakuppien ansiosta.

●

Säädä äänenvoimakkuutta sekä ohjaa musiikin kuuntelemista ja puheluja
kätevästi kuulokkeiden säätimien avulla.

Taulukot

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Yhteensopivuus

Bluetooth®-yhteensopivat tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet; PC:t, tabletit ja älypuhelimet, joissa 3,5 mm:n
äänilähtö

Mitat

Ilman pakkausta: 17,5 × 15 × 4 cm
Pakattu: 21,2 × 21,2 × 5 cm

Paino

Ilman pakkausta: 0,115 kg
Pakattu: 0,335 kg

Takuu

Mielenrauhan takaava kattavuus: Voit olla huoletta HP:n kahden vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta.

Lisätiedot

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP Pavilion Bluetooth® 600 -kuulokkeet; latauskaapeli; AUX-liitäntään yhdistettävä 3,5 mm:n kaapeli;
kantokotelo; pikaopas; tuotetiedot; takuukortti

Korvalappustereolaitteiden pitkäaikainen kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa käyttäjän kuuloa. Kuulovaurioiden riskiä voi vähentää
laskemalla äänenvoimakkuutta ja vähentämällä täydellä voimakkuudella tapahtuvaa kuuntelua.
2 Latausaika vaihtelee ladattavan laitteen lataustason mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä.
3 Mikrofoni ei toimi, jos kuulokkeet on yhdistetty AUX-äänikaapelin välityksellä.
1

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun
sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
09/17

