Adatlap

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Az újratölthető, vezeték
nélküli Bluetooth®
mikrofonos fejhallgató
tökéletes és megbízható
útitárs
Ez a Bluetooth® mikrofonos
fejhallgató kristálytiszta
hangokat közvetít, és
biztosítja a kellő
szabadságot. Akár fél napig
is kitartó akkumulátorával,
párnázott kivitelezésével és
sokféle funkciójával ez a
mikrofonos fejhallgató még
a legzsúfoltabb napokon is
képes helytállni.

Tiszta hangzás, érthető beszéd
●
A mikrofonos fejhallgatón keresztül lejátszott hang az élőbeszédhez
hasonlatos, természetes módon szólal meg.
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Bluetooth-párosítás
●
A mikrofonos fejhallgató automatikusan ahhoz az eszközhöz csatlakozik,
amelyet legutóbb párosított Bluetooth®-on keresztül.
Megnövelt akkumulátor-élettartam
●
Az akár 12 óra üzemidejű akkumulátornak köszönhetően egész nap
használhatja az eszközt.
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Jellemzők
●
Az AUX kábellel nem Bluetooth® eszközökhöz is csatlakozhat, és a
segítségével az akkumulátor lemerülése esetén is használhatja mikrofonos
fejhallgatóját.
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●

A párnázott, fület fedő kivitelezés kiszűri a környezeti zajokat, és hosszabb
távon is kényelmes használatot biztosít.

●

A hordozhatóságot megkönnyíti, hogy a fejpánt és a fülpárnák
összecsukhatók és összehajthatók.

●

Kényelmesen vezérelheti a hangerőt, a zeneszámok lejátszását és a
telefonhívásokat a fejhallgatón található vezérlőkkel.
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Kompatibilitás

Bluetooth®-kompatibilis számítógépek, táblagépek és okostelefonok; Számítógépek, táblagépek és
okostelefonok 3,5 mm-es audiokimenettel

Méretek

Kicsomagolva: 17,5 x 15 x 4 cm
Csomagolva: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Súly

Kicsomagolva: 0,115 kg
Csomagolva: 0,335 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 1SH06AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190781805311

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Pavilion 600 Bluetooth® mikrofonos fejhallgató; Töltőkábel; 3,5 mm-es AUX kábel; Hordozótok; Gyorskalauz;
Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Jótállási jegy

A sztereó berendezés hosszú időn keresztül magas hangerőn történő hallgatása károsíthatja a felhasználó hallását. A halláskárosodás elkerülése érdekében
csökkentse a hangerőt vagy azt az időt, ameddig teljes hangerőn használja a berendezést.
2 A töltési idő az eszköz töltöttségi szintjétől függően változhat. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken.
3 A mikrofon nem működik, ha a fejhallgató AUX audiokábellel van csatlakoztatva.
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