Спецификация

HP USB Headset 500
Кабелни слушалки с
безпроблемно
интегриране на Cortana
за работа и игра
Приемайте повиквания,
слушайте музика и
използвайте лесно Cortana
със слушалки, създадени,
за да поддържат връзката.
С висококачествен звук,
омекотен дизайн и
интегриране на Cortana за
максимален контрол, Вие
сте готови за всичко, което
Ви предложи денят.

Cortana е в готовност
●
Лесно превключване от повиквания и музика към Cortana с обикновен
бутон тип „докосване за свързване“.
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С възможност за използване на Skype
●
Слушайте и бъдете ясно чувани с отлично аудио функциониране, което е
оптимизирано за Skype.
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Ясен и отчетлив звук
●
Гласът Ви се чува през слушалките с естествения звук на разговор на
живо.
Изобразяване
●
Плоският кабел, който не се заплита и връзките с велкро улесняват
подреждането на кабелите, като същевременно осигуряват лесен достъп
до контрола на силата на звука.
●

Този регулируем микрофон гарантира, че сте чувани ясно, а може да бъде
избутан назад, когато не се използва.

●

Регулируема лента за глава за удобство при носене и практично сгъване
за идеална преносимост и съхранение.

●

Меки възглавнички, обхващащи цялото ухо, намаляват влиянието на
околните шумове и осигуряват комфорт за продължителна употреба.

●

Лесно свързване с всичките Ви любими USB устройства.
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Съвместимост

Работи с персонални компютри с USB-A свързаност

Размери

без опаковка: 210 x 170 x 70 мм
Опакован: 220 x 190 x 80 мм

Тегло

без опаковка: 0,164 кг
Опакован: 0.33 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция
на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1NC57AA #ABB
UPC/EAN код: 190781655633

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

HP Pavilion USB слушалки 500; Постер за бързо стартиране; Бележки към продукта; Гаранционна карта

Някои функции, като например Cortana с гласова поддръжка, ръкопис и Continuum, изискват по-усъвършенстван хардуер. Вижте на www.windows.com.
Приложенията се продават отделно.
2 Продължителното слушане на лично стерео оборудване на максимална степен на звука може да увреди слуха на потребителя. За да ограничите риска от
увреждане на слуха, намалете силата на звука и времето, в което слушате на максимална степен.
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без
предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция,
съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна
гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия
документ.
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