Спецификация

HP Speaker System 400
Създадени за ясен звук

Подобрете аудио
преживяването си с
модерен дизайн и
подобрено качество за
завладяващо забавление.
Тази система
високоговорители 2.1
предлага кристалночист
звук на невероятна цена.
Открийте
най-подходящото място
за тях, за да привлечете
внимание към бюрото си и
да чувате идеално
любимата си музика.

Мощен, плътен бас
●
Наслаждавайте се на звук, изпълващ пространството със система
високоговорители 2.1 система със събуферс насочен надолу говорител.
Впечатляващ звук
●
Фино настроената система високоговорители 2.1 чист, ясен и естествен
звук.
Ефективен дизайн
●
Лекият и компактен дизайн позволява гъвкавост при разположението на
вискоговорителите в почти всяко пространство.
Функции
●
Удобство при включване, регулиране на силата на звука и проверяване на
състоянието на връзката и аудиосигнала.
●

С удобен 3,5 мм аналогов аудиовход за свързване и споделяне на аудио
от вашия смартфон, таблет или персонален компютър.

●

2 x 2W (ляв и десен канал) + 4W събуфър
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Съвместимост

Таблети, смартфони и персонални компютри с 3,5 мм възможност за свързване.

Размери

без опаковка: 298 x 150 x 220 мм
Опакован: 330 x 250 x 170 мм

Тегло

без опаковка: 1,96 кг
Опакован: 2,47 кг

Гаранция

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

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1FU68AA #ABB
UPC/EAN код: 190781318422

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

2 сателитни високоговорителя; 1 събуфър; адаптер Type-G AC; бележки към продукта; гаранция.
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