Dataark

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Et oppladbart, trådløst
Bluetooth®-hodesett er
perfekt når du er på farten
Opplev krystallklar lyd fra et
Bluetooth®-hodsett som
ikke stopper deg. Med
batteri som varer opptil en
halv dag, polstret design og
alt stæsjet du trenger, er
dette hodesettet forberedt
på selv de travleste
timeplanene.

Hører deg klart og tydelig
●
Stemmen din spilles av gjennom hodesettet og gir samme naturlige lyd som i
en samtale ansikt til ansikt.
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Bluetooth-paring
●
Hodesettet kobler seg automatisk til siste enhet som er paret via Bluetooth®.
Forlenget batteridriftstid
●
Hold det gående dagen lang med opptil 12 timers batterilevetid.
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Funksjoner
●
AUX-kabelen kobler til enheter som ikke har Bluetooth®, slik at du kan bruke
hodesettet selv om batteriet blir flatt.
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●

Polstret utgave som reduserer bakgrunnsstøy samtidig som den er
komfortabel for lengre tids bruk.

●

Laget for mobilitet med en sammenleggbar hodebøyle og øreklokker som kan
slås sammen under oppbevaring og reiser.

●

Praktisk regulering av volum, musikkspor og telefonsamtaler med betjening
på hodesettet.

Dataark

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Kompatibilitet

Bluetooth®-aktiverte PC-er, nettbrett og smarttelefoner; PC-er, nettbrett og smarttelefoner med 3,5 mm
lydutgang

Mål

Pakket ut: 17,5 x 15 x 4 cm
Pakket: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Vekt

Pakket ut: 0,115 kg
Pakket: 0,335 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Pavilion Bluetooth®-hodesett 600; ladekabel; 3,5 mm lydkabel; Bæreveske; Hurtigstartsplakat;
Produktmerknader; Garantikort

Hørselen kan ta skade hvis du hører på høy musikk over lengre tid. Du kan minimere risikoen for hørselsskader ved å redusere volumet og begrense hvor lenge du
lytter ved fullt volum.
2 Ladetid vil variere, avhengig av oppladningsnivået til enheten som lades. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk.
3 Mikrofonen fungerer ikke når hodetelefonen er koblet til via AUX-lydkabel.
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