Φύλλο δεδομένων

HP Speaker System 400
Σχεδιασμένο για έντονο
ήχο

Αναβαθμίστε την εμπειρία
ήχου με μοντέρνα σχεδίαση
και βελτιωμένη ποιότητα
για καθηλωτική ψυχαγωγία.
Αυτό το σύστημα ηχείων
2.1 παρέχει πεντακάθαρο
ήχο με εξαιρετική σχέση
ποιότητας/τιμής.
Ανακαλύψτε το ιδανικό
σύστημα, για να
ομορφύνετε τον χώρο του
γραφείου σας και να
δώσετε μια άλλη διάσταση
στο αγαπημένο σας
περιεχόμενο.

Πλούσια, γεμάτα μπάσα
●
Απολαύστε ήχο που γεμίζει το χώρο χάρη στη λύση συστήματος ηχείων 2.1
με υπογούφερ που εκπέμπει προς τα κάτω.
Καθηλωτικός ήχος
●
Βαθμονομημένο σύστημα ηχείων 2.1 που παρέχει ευκρινή, καθαρό και
φυσικό ήχο.
Αποτελεσματική σχεδίαση
●
Η ελαφριά και συμπαγής σχεδίαση επιτρέπει την ευέλικτη τοποθέτηση του
ηχείου σε όλους σχεδόν τους χώρους.
Χαρακτηριστικά
●
Συνδέστε με άνεση, ρυθμίστε την ένταση και ελέγξτε την κατάσταση της
σύνδεσης και το σήμα του ήχου.
●

Με πρακτική είσοδο ήχου 3,5 mm, συνδέστε και μοιραστείτε τον ήχο από το
smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή.

●

2 x 2 W (αριστερό και δεξί ηχείο) + 4 W υπογούφερ
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Συμβατότητα

Tablet, smartphone και υπολογιστές με συνδεσιμότητα 3,5 mm.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 298 x 150 x 220 mm
Συσκευασμένο: 330 x 250 x 170 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 1,96 kg
Συσκευασμένο: 2,47 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: 1FU68AA #ABB
UPC/EAN code: 190781318422

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

2 δορυφορικά ηχεία; 1 υπογούφερ; Τροφοδοτικό AC με βύσμα Type-G Σημειώσεις για το προϊόν; Εγγύηση
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