Folha de Dados

HP USB Headset 500
Auscultadores com fios
com integração perfeita
da Cortana concebidos
para trabalhar e jogar
Atenda chamadas, ouça
música e utilize facilmente a
Cortana nuns auscultadores
concebidos para o manter
ligado. Com uma excelente
qualidade de som, um
design almofadado e
integração da Cortana para
o máximo controlo, estará
sempre pronto para o que o
dia lhe reserva.

A Cortana à sua disposição
●
Alterne facilmente entre músicas, chamadas e a Cortana com um simples
botão toque-para-ligar.
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Preparados para o Skype
●
Ouça e seja ouvido com clareza graças a um desempenho de áudio execional
que foi otimizado para Skype.
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Oiça com nitidez
●
A sua voz é reproduzida através dos auscultadores, com um som tão natural
como uma conversa presencial.
Características
●
O cabo plano com tecnologia anti-emaranhamento e velcro facilita o
manuseamento do mesmo, disponibilizando-lhe fácil acesso ao controlo de
volume.
●

Este microfone ajustável garante que é ouvido com clareza, podendo ser
retraído quando não está a ser utilizado.

●

Com uma estrutura e cavidades para a orelha dobráveis, os auscultadores
foram concebidos para serem facilmente guardados e transportados.

●

O design almofadado sobre o ouvido reduz o ruído ambiente enquanto lhe
proporciona conforto durante um período de utilização prolongado.

●

Ligue facilmente todos os seus dispositivos favoritos com USB.

Folha de Dados

HP USB Headset 500

Compatibilidade

Compatível com PC com conectividade USB-A

Dimensões

Fora da caixa: 210 x 170 x 70 mm
Embalado: 220 x 190 x 80 mm

Peso

Fora da caixa: 0,164 kg
Embalado: 0,33 kg

Garantia

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

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Auscultadores HP Pavilion 500 com USB; Guia de iniciação rápida; Instruções do produto; Cartão de garantia

Algumas funcionalidades, incluindo a Cortana com reconhecimento de voz, tinta digital e Continuum, requerem hardware mais avançado. Consulte
www.windows.com. Aplicações vendidas em separado.
2 A utilização de equipamentos estéreo pessoais no volume máximo, durante longos períodos, poderá prejudicar a audição do utilizador. Para reduzir o risco de
danos auditivos, diminua o volume e o período de tempo de utilização no volume máximo.
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição
de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente
documento.
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