גיליון נתונים

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600
אוזניות ® Bluetoothנטענות
ואלחוטיות המושלמות לחייך
בדרכים
באפשרותך לחוות שמע חד וברור
דרך אוזניות ® Bluetoothשלא
מעכבות אותך .אוזניות אלה,
הכוללות סוללה שמספיקה לחצי
יום ,עיצוב מרופד ואת כל
המאפיינים המתקדמים שאתה
זקוק להם ,מוכנות אפילו ללוחות
הזמנים העמוסים ביותר.

שומע חזק וברור
● קולך נשמע דרך האוזניות ,ומייצר את הצליל הטבעי של שיחה אישית.
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התאמת Bluetooth
● האוזניות מתחברות באופן אוטומטי להתקן האחרון שהותאם באמצעות ®.Bluetooth
חיי סוללה ארוכים
● עבוד באופן רצוף עם עד  12שעות של חיי סוללה.
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גיליון נתונים

אוזניות HP Pavilion Bluetooth® 600

תאימות

מחשבים ,מחשבי לוח וסמרטפונים בעלי יכולת ® ;Bluetoothמחשבים ,מחשבי לוח וסמרטפונים עם פלט שמע של  3.5מ"מ

דרישות מערכת מזעריות

יציאת  USB-Aזמינה לטעינה.

משקל

מחוץ לאריזה 0.115 :ק"ג
ארוז 0.335 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 4 x 15 x 17.5 :ס"מ
ארוז 5 x 21.2 x 21.2 :ס"מ

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנתיים.
P/N: 1SH06AA #ABB
קוד UPC/EAN: 190781805311
סין

אוזניות  ;HP Pavilion Bluetooth® 600כבל טעינה; כבל  AUXשל  3.5מ"מ; תיק נשיאה; פוסטר להפעלה מהירה; הודעות אודות המוצר; כרטיס אחריות

 1האזנה באמצעות ציוד סטריאו אישי בעוצמת קול גבוהה במשך זמן ארוך עלולה לפגוע בשמיעת המשתמש .כדי להפחית את הסיכון לפגיעה בשמיעה ,החלש את עוצמת הקול והפחת את כמות זמן ההאזנה בעוצמת קול מלאה.
 2זמן הטעינה ישתנה בהתאם לרמת הטעינה של המכשיר הנטען .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש.
 3המיקרופון אינו פועל כאשר האוזניות מחוברות באמצעות כבל שמע מסוג .AUX
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