Datasheet

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Een oplaadbare,
draadloze
Bluetooth®-headset die
ideaal is voor gebruik
onderweg

Beleef kristalheldere audio,
afkomstig van een
Bluetooth®-headset die u
niet hindert. Met een accu
voor een halve dag, een
zacht ontwerp en alle
snufjes die u nodig heeft, is
deze headset voorbereid op
de drukste agenda's.

Hoort u luid en duidelijk
●
Uw stem wordt afgespeeld via de headset, die het natuurlijke geluid van een
persoonlijk gesprek produceert.
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Bluetooth-koppeling
●
Headset maakt automatisch verbinding met het laatste apparaat dat via
Bluetooth® is gekoppeld.
Langere batterijlevensduur
●
U blijft actief met een batterij met een levensduur van tot 12 uur.
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Kenmerken
●
AUX-kabel wordt aangesloten op apparaten die geen Bluetooth® hebben en
laat u uw headset gebruiken als de accu leeg is.
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●

Zacht ontwerp voor over het oor verlaagt omgevingsgeluiden en biedt comfort
voor langer gebruik.

●

Ontworpen om mee te nemen met een opvouwbare hoofdband en oorkappen
die kunnen worden ingevouwen voor opslag en reizen.

●

Eenvoudig beheren van volume, muziektracks en telefoongesprekken met
bediening op de headset.

Datasheet

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Compatibiliteit

Bluetooth®-pc's, tablets en smartphones; Pc's, tablets en smartphones met 3,5 mm audio-uitgang

Afmetingen

Zonder verpakking: 17,5 x 15 x 4 cm
In verpakking: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 115 gr
In verpakking: 335 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Pavilion Bluetooth® headset 600; oplaadkabel; 3,5 mm AUX-kabel; Draagtas; Snelle installatieposter;
Productinformatie; Garantiekaart

Langdurig gebruik van een headset op hoog volume kan beschadiging van het gehoor veroorzaken. Zet het volume lager en luister minder lang op volle sterkte om
de kans op gehoorbeschadiging te beperken.
2 Oplaadtijd varieert afhankelijk van het laadniveau van het device dat wordt opgeladen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door
herhaaldelijk gebruik af.
3 Microfoon werkt niet als headset via de AUX-audiokabel is aangesloten.
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