Datablad

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Ett laddningsbart,
trådlöst
Bluetooth®-headset är
perfekt i din rörliga
tillvaro

Upplev kristallklart ljud från
ett Bluetooth®-headset
som inte håller dig tillbaka.
Med upp till en halv dags
batterivärde, vadderad
design och alla finesser du
behöver är det här
headsetet redo för även
riktigt fullspäckade
scheman.

Du hörs klart och tydligt
●
Din röst spelas upp via headsetet och alstrar det naturliga ljudet hos ett
personligt samtal.
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Bluetooth-koppling
●
Headsetet ansluts automatiskt till den senaste enheten som kopplats via
Bluetooth®.
Utökad batterilivslängd
●
Håll igång hela dagen med upp till 12 timmars batterilivslängd.
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Funktioner
●
AUX-kabeln ansluter till enheter som saknar Bluetooth® och låter dig använda
använda ditt headset om batteriet dör.
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●

Vadderat utförande som täcker öronen, dämpar omgivande ljud och ger
komfort även vid långvarig användning.

●

Utformade för att rörlighet med ett hopfällbart huvudband och öronkåpor som
viks in vid förvaring och resor.

●

Bekväm kontroll av volym, musikspår och telefonsamtal via reglagen på ditt
headset.

Datablad

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Kompatibilitet

Bluetooth®-förberedda datorer, plattor och smarttelefoner; Datorer, plattor och smarttelefoner med 3,5 mm
ljudutgång

Yttermått

Utan emballage: 17,5 x 15 x 4 cm
Förpackat: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Vikt

Utan emballage: 0,115 kg
Förpackat: 0,335 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600; Laddningskabel; 3,5 mm aux-kabel; Bärväska; Snabbstartsaffisch;
Produktmeddelanden; Garantikort

Att lyssna på stereoutrustning på hög volym under lång tid kan skada hörseln. För att minska risken för hörselskador bör du sänka volymen och inte lyssna långa
stunder på full volym.
2 Laddningstiden varierar beroende på laddningsnivån i enheten som laddas. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används.
3 Mikrofonen fungerar inte när headsetet ansluts via AUX-ljudkabel.
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