Folha de Dados

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Auscultadores Bluetooth®
sem fios recarregáveis,
perfeitos para uma vida
em constante movimento
Desfrute de som nítido ao
utilizar uns auscultadores
Bluetooth® que não
desiludirão. Com uma
autonomia de bateria para
metade de um dia, um
design almofadado e todos
os extras de que necessita,
estes auscultadores estão
preparados as maiores
exigências.

Oiça com nitidez
●
A voz é reproduzida através dos auscultadores que produzem o som natural
de uma conversa natural entre pessoas.
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Emparelhamento por Bluetooth®
●
Os auscultadores ligam-se automaticamente ao último dispositivo
emparelhado por Bluetooth®.
Maior autonomia da bateria
●
Encare facilmente o seu dia com uma autonomia para até 12 horas.
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Funcionalidades
●
O cabo AUX liga dispositivos que não tenham Bluetooth® e permite-lhe utilizar
os auscultadores se a bateria acabar.
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●

O design almofadado sobre o ouvido reduz o ruído ambiente enquanto lhe
proporciona conforto durante um período de utilização prolongado.

●

Com uma estrutura e cavidades para a orelha dobráveis, os auscultadores
foram concebidos para serem facilmente guardados e transportados.

●

Controle facilmente o volume, faixas de música e chamadas telefónicas com
os controlos incorporados nos próprios auscultadores.

Folha de Dados

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Compatibilidade

Computadores, tablets e smartphones compatíveis com tecnologia Bluetooth®; Computadores, tablets e
smartphones com saída de áudio de 3,5 mm

Dimensões

Fora da caixa: 17,5 x 15 x 4 cm
Embalado: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Peso

Fora da caixa: 0,115 kg
Embalado: 0,335 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Auscultadores Bluetooth® HP 600 Pavilion; Cabo de carregamento; Cabo AUX (3,5mm); Bolsa de transporte; Guia
de iniciação rápida; Instruções do produto; Cartão de garantia

Utilizar equipamentos de estéreo pessoais no volume alto, durante longos períodos, poderá prejudicar a audição do utilizador. Para reduzir o risco de danos
auditivos, diminua o volume e o período de tempo de utilização no volume máximo.
2 O tempo de carregamento varia consoante o nível de carga do dispositivo a ser carregado. A capacidade máxima da pilha/bateria diminui naturalmente ao longo
do tempo com a utilização.
3 O microfone não funciona quando os auscultadores estão ligados através do cabo de áudio AUX.
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