Specifikace

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Nabíjecí, bezdrátová
náhlavní souprava
Bluetooth® stvořená pro
váš život na cestách
Spolehněte se na křišťálově
čistý zvuk vycházející z
náhlavní soupravy
Bluetooth®, která vás
nebude omezovat. Tato
náhlavní souprava vás
nezklame ani v
nejvytíženějších chvílích,
neboť má baterii s životností
až půl dne, polstrované
provedení a všechny
potřebné funkce.

Hlasitý a zřetelný poslech
●
Váš hlas bude přehráván přes náhlavní soupravu a bude znít jako u přirozené
osobní konverzace.
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Párování Bluetooth
●
Náhlavní souprava se automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení
prostřednictvím Bluetooth®.
Prodloužená životnost baterie
●
Životnost baterie až 12 hodin vám umožní pracovat nebo bavit se po celý den.
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Funkce
●
Kabel AUX se připojuje k zařízením bez podpory Bluetooth® a umožňuje
používat náhlavní soupravu s vybitou baterií.
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●

Polstrovaná konstrukce přes hlavu snižuje okolní hluk a současně umožňuje
pohodlné nošení i při dlouhodobém používání.

●

Skládací náhlavní pásek a sklopné náušníky zajišťují perfektní přenositelnost
při cestování nebo potřebě uložení.

●

Ovladače přímo na náhlavní soupravě umožňují pohodlné ovládání hlasitosti,
přepínání skladeb a obsluhu telefonních hovorů.

Specifikace

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Kompatibilita

Počítače, tablety a smartphony s podporou Bluetooth®; Počítače, tablety a smartphony se zvukovým výstupem
3,5 mm

Rozměry

Bez obalu: 17,5 x 15 x 4 cm
Balení: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,115 kg
Balení: 0,335 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání.

Další informace

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

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Náhlavní souprava HP Pavilion Bluetooth® 600; napájecí kabel; 3,5mm kabel AUX; Pouzdro; Leták rychlého
nastavení; Produktová oznámení; Záruční list

Dlouhodobý poslech hudby prostřednictvím osobního stereopřehrávače při vysoké hlasitosti může mít za následek poškození sluchu. Riziku poškození sluchu se
lze vyhnout, snížíte-li hlasitost a zkrátíte délku poslechu hudby při vysoké hlasitosti.
2 Doba nabíjení se liší v závislosti na úrovni nabití nabíjeného zařízení. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
3 Mikrofon nefunguje, když je náhlavní souprava připojena pomocí zvukového kabelu AUX.
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