Karta produktu

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Bluetooth®
na akumulatory jest
stworzony do życia w
podróży
Zestaw słuchawkowy
Bluetooth® zapewnia
krystalicznie czysty dźwięk i
nie stawia żadnych
ograniczeń. Posiada
akumulator działający przez
pół doby, wyściełaną
konstrukcję, wszystkie
zbędne i niezbędne funkcje i
jest zawsze gotów do nawet
najbardziej pracowitego
dnia.

Słychać Cię głośno i wyraźnie
●
Twój głos jest odtwarzany przez zestaw słuchawkowy, zapewniając naturalny
dźwięk rozmowy niczym twarzą w twarz.
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Uwierzytelnianie Bluetooth
●
Zestaw słuchawkowy automatycznie łączy się z ostatnim urządzeniem
uwierzytelnionym przez Bluetooth®.
Wydłużony czas pracy akumulatorów
●
Dzień nie zna ograniczeń dzięki akumulatorowi działającemu przez 12 godzin.
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Funkcje
●
Kabel AUX umożliwia podłączenie urządzeń, które nie obsługują Bluetooth®,
oraz korzystanie z zestawu słuchawkowego w przypadku rozładowania
akumulatora.
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●

Wyściełana konstrukcja nauszników zmniejsza hałas otoczenia, zapewniając
wygodę podczas wydłużonego używania.

●

Zapewnia łatwe przenoszenie dzięki składanemu pałąkowi i nausznikom
ułatwiającym przechowywanie i podróże.

●

Wygodne sterowanie głośnością, utworami muzycznymi i rozmowami
telefonicznymi za pomocą elementów sterujących na zestawie
słuchawkowym.

Karta produktu

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Zgodność

Komputery, tablety i smartfony z obsługą Bluetooth®; Komputery, tablety i smartfony z wyjściem audio 3,5 mm

Wymiary

Z opakowania: 17,5 × 15 × 4 cm
Zapakowane: 21,2 × 21,2 × 5 cm

Waga

Z opakowania: 0,115 kg
Zapakowane: 0,335 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Spokój i pewność dzięki standardowej dwuletniej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Zestaw słuchawkowy HP Pavilion Bluetooth® Headset 600; Kabel ładujący; Kabel AUX 3,5 mm; Torba; Plakat ze
skróconą instrukcją obsługi; Uwagi dotyczące produktu; Karta gwarancyjna

Korzystanie z osobistego sprzętu stereofonicznego z dużą głośnością przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby zmniejszyć ryzyko
uszkodzenia słuchu, należy zmniejszyć głośność oraz skrócić czas słuchania dźwięku przy pełnym poziomie głośności.
2 Czas ładowania zależy od poziomu naładowania ładowanego urządzenia. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji.
3 Mikrofon nie działa, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą kabla audio AUX.
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