Karta produktu

HP USB Headset 500
Słuchawki przewodowe do
pracy i rozrywki z płynną
obsługą funkcji Cortana
Odbieraj połączenia,
odtwarzaj muzykę i
korzystaj w łatwy sposób z
asystenta Cortana dzięki
zestawowi
słuchawkowemu, który
powstał, aby zapewnić Ci
łączność ze światem. Dzięki
wysokiej jakości dźwięku,
wyściełanej konstrukcji oraz
integracji funkcji Cortana
możesz mieć pełną kontrolę
nad wszystkimi
wydarzeniami.

Cortana w zasięgu ręki
●
Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby przełączać się między
odtwarzaniem muzyki lub połączeniem a asystentem Cortana.
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Obsługa Skype
●
Usłysz wyraźnie i daj się usłyszeć dzięki doskonałej jakości dźwięku
zoptymalizowanej pod kątem rozmów przez Skype.
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Słychać Cię głośno i wyraźnie
●
Twój głos jest odtwarzany przez zestaw słuchawkowy, który zapewnia
naturalny dźwięk przypominający rozmowę twarzą w twarz.
Obejmuje
●
Płaski, nieplączący się kabel oraz zapięcie na rzep ułatwiają kontrolę nad
przewodami i dostęp do regulacji głośności.
●

Ten regulowany mikrofon zapewnia wyraźny dźwięk i może zostać schowany,
gdy nie jest używany.

●

Zapewnia łatwe przenoszenie dzięki składanemu pałąkowi i nausznikom
ułatwiającym przechowywanie i podróże.

●

Wyściełana konstrukcja nauszników zmniejsza hałas otoczenia, zapewniając
wygodę podczas wydłużonego używania.

●

Łatwe podłączanie do wszystkich ulubionych urządzeń ze złączem USB.

Karta produktu

HP USB Headset 500

Zgodność

Współpracuje z komputerami ze złączem USB-A

Wymiary

Z opakowania: 210 × 170 × 70 mm
Zapakowane: 220 × 190 × 80 mm

Waga

Z opakowania: 0,164 kg
Zapakowane: 0,33 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Spokój i pewność dzięki standardowej dwuletniej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

P/N: 1NC57AA #ABB
Kod UPC/EAN: 190781655633

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Zestaw słuchawkowy HP Pavilion USB 500; Plakat ze skróconą instrukcją obsługi; Uwagi dotyczące produktu;
Karta gwarancyjna

Niektóre funkcje, w tym system Cortana z obsługą poleceń głosowych, odręcznym zaznaczaniem i funkcją Continuum, wymagają bardziej zaawansowanego
sprzętu. Patrz www.windows.com. Aplikacje sprzedawane oddzielnie.
2 Korzystanie z osobistego sprzętu stereofonicznego ustawionego na pełną głośność przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby zmniejszyć
ryzyko uszkodzenia słuchu, należy zmniejszyć głośność oraz skrócić czas słuchania dźwięku przy pełnym poziomie głośności.
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być
interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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