Folha de Dados

HP Speaker System 400
Concebido para um som
arrojado

Atualize sua experiência de
áudio com um design
moderno e qualidade
superior para desfrutar de
uma experiência de
entretenimento envolvente.
Este sistema de altifalantes
2.1 incrivelmente acessível
produz som nítido. Equipe a
sua secretária e revolucione
a sua experiência de
entretenimento para
desfrutar dos seus
conteúdos favoritos.

Graves intensos e envolventes
●
Desfrute de som envolvente ao utilizar uma solução de altifalantes 2.1 que
incorpora um subwoofer com saída de som inferior.
Som envolvente
●
Sistema de altifalantes 2.1 rigorosamente aperfeiçoado para produzir som
nítido, claro e natural.
Design eficiente
●
O design leve e compacto permite-lhe colocar facilmente o sistema de
altifalantes em praticamente qualquer espaço.
Funcionalidades
●
Ligue o sistema de altifalantes, ajuste o volume e verifique o estado da ligação
e o sinal de áudio, tudo de forma conveniente.
●

Com a conveniente entrada AUX de 3,5 mm, ligue-se e partilhe áudio a partir
do seu smartphone, tablet ou PC.

●

2 x 2 W (canais da esquerda e da direita) + subwoofer de 4 W

Folha de Dados

HP Speaker System 400

Compatibilidade

Tablets, smartphones e PCs com conectividade de 3,5 mm.

Dimensões

Fora da caixa: 298 x 150 x 220 mm
Embalado: 330 x 250 x 170 mm

Peso

Fora da caixa: 1,96 kg
Embalado: 2,47 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

2 altifalantes satélite 1 subwoofer; Adaptador CA (tipo G); Avisos do produto; Garantia
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