Specifikace

HP USB Headset 500
Kabelová sluchátka s
integrovanou asistentkou
Cortana pro práci i hraní
her
Telefonujte, poslouchejte
hudbu a snadno používejte
asistentku Cortana s
náhlavní soupravou, která
vás udrží ve spojení. S
mimořádně kvalitním
zvukem, polstrovanou
konstrukcí a integrovanou
asistentkou Cortana s
přehledem zvládnete vše,
co se vám v průběhu dne
postaví do cesty.

Cortana na dosah ruky
●
Snadné přepínání mezi voláním a poslechem hudby na asistentku Cortana
jediným dotykem tlačítka.
1

Připraveno pro Skype
●
Poslouchejte a buďte zřetelně slyšeni se skvělým zvukem, který byl
optimalizován pro aplikaci Skype.
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Hlasitý a zřetelný poslech
●
Váš hlas bude přehráván přes náhlavní soupravu a bude znít jako u přirozené
osobní konverzace.
Funkce
●
Plochý, proti zamotání odolný kabel a příchytka na suchý zip usnadňují vedení
kabelu a poskytují dobrý přístup k ovládání hlasitosti.
●

Tento nastavitelný mikrofon zajistí, aby vás všichni zřetelně slyšeli, a lze jej
zasunout, když se nepoužívá.

●

Skládací náhlavní pásek a sklopné náušníky zajišťují perfektní přenositelnost
při cestování nebo potřebě uložení.

●

Polstrovaná konstrukce přes hlavu snižuje okolní hluk a současně umožňuje
pohodlné nošení i při dlouhodobém používání.

●

Snadno se připojte ke všem oblíbeným zařízením s rozhraním USB.

Specifikace

HP USB Headset 500

Kompatibilita

Kompatibilní s počítači vybavenými rozhraním USB-A

Rozměry

Bez obalu: 210 x 170 x 70 mm
Balení: 220 x 190 x 80 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,164 kg
Balení: 0,33 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání.

Další informace

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

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Náhlavní souprava HP Pavilion USB 500; Leták rychlého nastavení; Produktová oznámení; Záruční list

Některé funkce včetně hlasové asistentky Cortana, rukopisu a souboru funkcí Continuum vyžadují výkonnější hardware. Viz www.windows.com. Aplikace se
prodávají samostatně.
2 Dlouhodobý poslech hudby prostřednictvím osobního stereopřehrávače při nejvyšší hlasitosti může mít za následek poškození sluchu. Riziku poškození sluchu se
lze vyhnout, snížíte-li hlasitost a zkrátíte délku poslechu hudby při nejvyšší hlasitosti.
1

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
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chyby obsažené v tomto dokumentu.
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