Veri sayfası

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Hareketli yaşamınız için
ideal bir şarj edilebilir,
kablosuz Bluetooth®
kulaklık
Sizi kısıtlamayan bir
Bluetooth® kulaklıkla kristal
netliğinde ses elde edin.
Yarım güne kadar pil ömrü,
dolgulu tasarım ve
ihtiyacınız olan her şeye
sahip olan bu kulaklık en
yoğun programlara hazır.
Yüksek ve net duyun
●
Sesiniz kulaklıktan verilerek karşılıklı konuşma doğallığında bir ses sunulur.
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Bluetooth eşleştirme
●
Kulaklık otomatik olarak Bluetooth® ile eşleştirilen son aygıta bağlanır.
Daha uzun pil ömrü
●
12 saatlik pil ömrüyle gününüzü hareketli geçirin.
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Özellikler
●
AUX kablosu, Bluetooth® özelliği olmayan aygıtlara bağlanarak pil bittiğinde
kulaklığı kullanabilmenizi sağlar.
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●

Dolgulu, kulak üzeri tasarım uzun süreli kullanım için rahatlık sağlarken
ortamdaki gürültüyü azaltır.

●

Depolama ve seyahat için katlanabilir kafa bandı ve kulak kafaları taşınabilirlik
düşünülerek tasarlanmıştır.

●

Kulaklık üzerindeki kumandalarla ses düzeyi, müzik parçaları ve telefon
konuşmalarını kolayca kontrol edebilirsiniz.
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Uyumluluk

Bluetooth® özellikli bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar; 3,5 mm ses çıkışlı bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 17,5 x 15 x 4 cm
Paketli: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,115 kg
Paketli: 0,335 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Pavilion Bluetooth® Kulaklık 600; Şarj kablosu; 3,5 mm AUX kablosu; Taşıma çantası; Hızlı Başlangıç posteri;
Ürün bildirimleri; Garanti kartı

Kişisel stereo donanımıyla uzun süre yüksek seste dinlemek kullanıcının işitme duyusuna zarar verebilir. İşitme duyusunun zarar görme riskini azaltmak için, ses
düzeyini ve en yüksek seste dinleme süresini azaltın.
2 Şarj süresi, şarj edilen aygıtın şarj düzeyine göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur.
3 Kulaklık AUX ses kablosuyla bağlandığında mikrofon çalışmaz.
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