Fişă tehnică

HP Speaker System 400
Conceput pentru un sunet
puternic

Faceţi upgrade accesoriilor
audio cu un design modern
şi cu o calitate îmbunătăţită,
pentru divertisment
captivant. Acest sistem de
difuzoare 2.1 asigură sunet
clar, la o valoare incredibilă.
Descoperiţi gama perfectă
pentru un aspect deosebit
al spaţiului de pe birou şi un
mediu superior pentru
conţinutul preferat.

Bas bogat, intens
●
Bucuraţi-vă de sunetul care umple camera, cu o soluţie 2.1 de difuzoare, cu
subwoofer îndreptat în jos.
Experienţă audio totală
●
Sistem 2.1 de difuzoare reglate fin asigură sunet bine conturat, clar şi natural.
Design eficient
●
Design uşor şi compact, care permite o amplasare flexibilă a difuzorului în
aproape orice spaţiu.
Caracteristici
●
Porniţi, reglaţi volumul şi verificaţi starea conexiunii şi semnalul audio, în
modul cel mai simplu.
●

Cu intrarea auxiliară de 3,5 mm, conectaţi şi partajaţi comod semnalul audio
de la smartphone, tabletă sau PC.

●

2 x 2 W (canale stânga şi dreapta) + subwoofer de 4 W

Fişă tehnică

HP Speaker System 400

Compatibilitate

Tablete, smartphone-uri şi PC-uri, cu conectivitate de 3,5 mm.

Dimensiuni

Despachetat: 298 x 150 x 220 mm
Împachetat: 330 x 250 x 170 mm

Greutate

Despachetat: 1,96 kg
Împachetat: 2,47 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1FU68AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781318422

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

2 difuzoare satelit; 1 subwoofer; adaptor de c.a. Cu conector Type-G; notificări despre produs; garanţie
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