Fişă tehnică

HP USB Headset 500
Set de căşti cu cablu şi
Cortana integrată fără
probleme, pentru lucru şi
jocuri
Preiei apeluri, asculţi muzică
şi utilizezi cu uşurinţă
Cortana, pe un set de căşti
conceput pentru a te
menţine conectat. Cu sunet
de calitate excelentă, un
design cu căptuşeală moale
şi Cortana integrată pentru
un control perfect, ești
pregătit pentru orice
provocări, în fiecare zi.

Cortana pe recepţie
●
Comuţi cu uşurinţă de la apeluri telefonice la muzică şi la Cortana, cu un buton
simplu de conectare la atingere.
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Pregătit pentru Skype
●
Asculți şi ești auzit clar, cu performanţele audio deosebite, care au fost
optimizate pentru Skype.
2

Vă auziţi tare şi clar
●
Vocea ta este redată prin căşti, producând sunetul natural al unei conversaţii
faţă în faţă.
Beneficii
●
Cablul plat, fără complicaţii, cu cârlig de fixare, simplifică gestionarea cablului,
în timp ce oferă acces simplu la controlul volumului.
●

Acest microfon reglabil permite să fii auzit clar şi poate fi împins înapoi atunci
când nu este în uz.

●

Conceput pentru portabilitate, cu o bandă de susţinere pliabilă şi pastile pentru
urechi, care se pliază pentru depozitare şi călătorie.

●

Construcţia cu căptuşeală peste ureche reduce zgomotul ambiant, oferind şi
confort pe o durată de utilizare extinsă.

●

Conectezi simplu toate dispozitivele USB preferate.

Fişă tehnică

HP USB Headset 500

Compatibilitate

Funcţionează cu PC-uri cu conectivitate USB-A

Dimensiuni

Despachetat: 210 x 170 x 70 mm
Împachetat: 220 x 190 x 80 mm

Greutate

Despachetat: 0,164 kg
Împachetat: 0,33 kg

Garanţie

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

Informaţii suplimentare

număr produs: 1NC57AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781655633

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Set de căşti USB HP Pavilion 500; poster Pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de garanţie

Unele caracteristici, inclusiv suportul de voce pentru Cortana, scrierea în cerneală şi Continuum necesită hardware mai avansat. Consultă www.windows.com.
Aplicaţiile se vând separat.
2 Utilizarea echipamentului stereo personal la volum maxim, pe perioade lungi de timp, poate deteriora auzul utilizatorului. Pentru a reduce riscul de afectare a
auzului, redu volumul şi durata de utilizare la volumul maxim.
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