Спецификация

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Зареждащи се безжични
Bluetooth® слушалки,
идеални за забързаното
ежедневие
Кристално чист звук от
Bluetooth® слушалки,
които работят безотказно.
С батерия, която издържа
половин ден интензивно
ползване, меки
възглавнички за ушите и
възможност за долавяне
на всеки важен звук, тези
слушалки са готови дори
за най-натоварения
график.

Ясен и отчетлив звук
●
Гласът Ви се чува през слушалките с естествения звук на задушевен
личен разговор.
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Сдвояване чрез Bluetooth
●
Слушалките автоматично се свързват с последното устройство, сдвоено
чрез Bluetooth®.
Дълъг живот на батерията
●
Осигурете си динамично темпо през целия ден с батерия, която издържа
до 12 часа.
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Функции
●
AUX кабелът се свързва към устройства, които не поддържат Bluetooth®, и
Ви позволява да използвате слушалките, ако батерията свърши.
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●

Меки възглавнички, обхващащи цялото ухо, намаляват влиянието на
околните шумове и осигуряват комфорт за продължителна употреба.

●

Регулируема лента за глава за удобство при носене и практично сгъване
за идеална преносимост и съхранение.

●

Лесен контрол на силата на звука, песните и телефонните разговори
посредством бутони, разположени на слушалките.
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HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Съвместимост

Компютри, таблети и смартфони с възможност за Bluetooth®; Компютри, таблети и смартфони с 3,5 мм
аудио изход

Размери

без опаковка: 17,5 x 15 x 4 см
Опакован: 21,2 x 21,2 x 5 см

Тегло

без опаковка: 0,115 кг
Опакован: 0,335 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция
на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1SH06AA #ABB
UPC/EAN код: 190781805311

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

HP Pavilion Bluetooth® Слушалки 600; Кабел за зареждане; 3,5 мм AUX кабел; Калъф за носене; Брошура за
бърз старт; Бележки към продукта; Гаранционна карта

Продължителното слушане на лично стерео оборудване на висока степен на звука може да увреди слуха на потребителя. За да ограничите риска от
увреждане на слуха, намалете силата на звука и времето, в което слушате на максимална степен.
2 Времето за зареждане ще варира в зависимост от нивото на батерията на зарежданото устройство. Максималният капацитет на батерията ще намалява с
времето и използването.
3 Микрофонът не работи, когато слушалките са свързани чрез AUX аудио кабел.
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