Fişă tehnică

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Un set de căşti Bluetooth®
wireless, reîncărcabil,
perfect pentru viaţa dvs.
în mişcare
Beneficiaţi de sunet extrem
de clar de la un set de căşti
Bluetooth® şi care nu vă ţine
pe loc. Dispunând până la
jumătate de zi de energia
acumulatorului, cu un
design confortabil, precum
şi cu toate dotările de care
aveţi nevoie, acest set de
căşti este pregătit chiar şi
pentru cele mai aglomerate
planificări.

Vă auziţi tare şi clar
●
Vocea dvs.este redată prin căşti, producând sunetul natural al unei conversaţii
faţă în faţă.
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Împerechere Bluetooth
●
Setul de căşti se conectează automat la ultimul dispozitiv împerecheat prin
Bluetooth®.
Durată extinsă a acumulatorului
●
Menţineţi-vă libertatea, cu o durată de viaţă a acumulatorului de până la 12
ore.
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Caracteristici
●
Cablul auxiliar se conectează la dispozitivele care nu au Bluetooth® şi vă
permite să utilizaţi setul de căşti dacă se epuizează acumulatorul.
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●

Construcţia cu căptuşeală peste ureche reduce zgomotul ambiant, oferind şi
confort pe o durată de utilizare extinsă.

●

Conceput pentru portabilitate, cu o bandă de susţinere pliabilă şi pastile pentru
urechi, care se pliază pentru depozitare şi călătorie.

●

Controlaţi comod volumul, piesele muzicale şi apelurile telefonice cu comenzile
setului de căşti.

Fişă tehnică

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Compatibilitate

PC-uri, tablete şi telefoane inteligente cu funcţia Bluetooth®; PC-uri, tablete şi telefoane inteligente, cu o ieşire
audio de 3,5 mm

Dimensiuni

Despachetat: 17,5 x 15 x 4 cm
Împachetat: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Greutate

Despachetat: 0,115 kg
Împachetat: 0,335 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1SH06AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781805311

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Set căşti HP Pavilion Bluetooth® 600; cablu de încărcare; cablu auxiliar de 3,5 mm; geantă de transport; poster
Pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de garanţie

Audiţia la echipamentul stereo personal cu volumul la maxim, pe perioade lungi de timp, poate afecta auzul utilizatorului. Pentru a reduce riscul de afectare a
auzului, reduceţi volumul şi durata de ascultare la volumul maxim.
2 Timpul de încărcare va varia în funcţie de nivelul de încărcare al dispozitivului care se încarcă. Capacitatea maximă a acumulatorului va descreşte natural în timp şi
ca urmare a utilizării.
3 Microfonul nu funcţionează atunci când setul de căşti este conectat prin cablul audio auxiliar.
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