Datablad

HP USB Headset 500
Hörlurskabel med sömlöst
integrerad Cortana för
både arbete och nöje
Ta emot samtal, lyssna på
musik och använd Cortana
med ett headset som är
avsett att hålla dig
uppkopplad. Med bästa
ljudkvalitet, vadderad
design och integrerad
Cortana för optimal kontroll
är du redo för allt som
dagen har att ge.

Cortana nära till hands
●
Växla enkelt från samtal och musik till Cortana med ett enda tryck på
anslutningsknappen.
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Redo för Skype
●
Lyssna och bli hörd klart och tydligt med fantastisk ljudkvalitet som har
optimerats för Skype.
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Du hörs klart och tydligt
●
Din röst spelas upp via headsetet och alstrar det naturliga ljudet hos ett
personligt samtal.
Höjdpunkter
●
Platt, trasselfri kabel med kardborreband som gör det enkelt att hantera
kabeln samt ger enkel åtkomst till volymkontrollen.
●

Den här justerbara mikrofonen säkerställer att du hörs klart och tydligt, och
kan skjutas in när den inte används.

●

Utformade för att rörlighet med ett hopfällbart huvudband och öronkåpor som
viks in vid förvaring och resor.

●

Vadderat utförande som täcker öronen, dämpar omgivande ljud och ger
komfort även vid långvarig användning.

●

Anslut enkelt till alla dina favoritenheter med USB-funktion.

Datablad

HP USB Headset 500

Kompatibilitet

Fungerar med PC med USB-A-anslutning

Yttermått

Utan emballage: 210 x 170 x 70 mm
Förpackat: 220 x 190 x 80 mm

Vikt

Utan emballage: 0,164 kg
Förpackat: 0,33 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Mer information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Pavilion USB Headset 500; snabbstartaffisch; Produktmeddelanden; Garantikort

Vissa funktioner inklusive röststyrd Cortana, pennanteckningar och Continuum kräver mer avancerad hårdvara. Se www.windows.com. Appar säljs separat.
Att lyssna på stereoutrustning på högsta volym under lång tid kan skada hörseln. För att minska risken för hörselskador bör du sänka volymen och inte lyssna
långa stunder på full volym.
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