Dataark

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Et genopladeligt, trådløst
Bluetooth®-headset, der
er perfekt til dit liv på
farten
Krystalklar lyd fra et
Bluetooth®-headset, der
ikke bremser dig. Med
batterilevetid på op til en
halv dag, et polstret design
og alle de funktioner, du har
brug for, er dette headset
klar til selv den travleste
tidsplan.

Du går klart og tydeligt igennem
●
Din stemme afspilles gennem headsettet, hvilket giver den naturlige lyd fra en
personlig samtale.
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Bluetooth-binding
●
Headsettet etablerer automatisk binding med den sidste enhed, der har været
tilsluttet via Bluetooth®.
Udvidet batteritid
●
Hold dig på farten hele dagen med 12 timers levetid for batteriet.
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Funktioner
●
AUX-kabel tilsluttes enheder, der ikke har Bluetooth®, så du kan bruge dit
headset, hvis batteriet dør.
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●

Det polstrede design over øret reducerer den omgivende støj og giver komfort
ved brug i længere tid.

●

Designet til at tage med på farten – hovedbøjlen og ørepuderne kan foldes
sammen ved opbevaring og på rejser.

●

Praktisk styring af lydstyrken, musiknumre og telefonopkald med knapper på
headsettet.

Dataark

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Kompatibilitet

Bluetooth®-aktiverede computere, tablet-pc'er og smartphones; computere, tablet-pc'er og smartphones med
3,5-mm lydudgang

Mål

Udpakket: 17,5 x 15 x 4 cm
Pakket: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Vægt

Udpakket: 0,115 kg
Pakket: 0,335 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600; opladerkabel; 3,5-mm AUX-kabel; bæretaske; startvejledning;
produktmeddelelser; garantikort

Længere tids lytning til personligt stereoudstyr ved høj styrke kan beskadige brugerens hørelse. Risikoen for høreskader reduceres, hvis lydstyrken sænkes, og hvis
der lyttes i kortere tid ved fuld lydstyrke.
2 Opladningstiden varierer, afhængigt af opladningsniveauet på den enhed, der oplades. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt
af brugen.
3 Mikrofonen fungerer ikke, når headsettet er tilsluttet via AUX-lydkabel.
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