Adatlap

HP USB Headset 500
Vezetékes mikrofonos
fejhallgatók
zökkenőmentes
Cortana-integrációval
munkához és
Hívásokat
fogadhat, zenét
szórakozáshoz

hallgathat, és egyszerűen
használhatja a Cortanát
ezzel a mikrofonos
fejhallgatóval, amelynek
segítségével folyamatosan
elérhető maradhat. A
kiemelkedő hangminőség, a
párnázott kialakítás és a
teljes körű funkciókat nyújtó
Cortana-integráció révén
készen áll a nap összes
kihívására.

Cortana egy karnyújtásnyira
●
A hívások fogadásáról és a zenehallgatásról egyetlen koppintással válthat
Cortanára.
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Skype-kompatibilis
●
A Skype-ra optimalizált kiemelkedő audiofunkciók révén tisztán hallhat
mindent, és az Ön hangja is tisztán hallatszik majd.
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Tiszta hangzás, érthető beszéd
●
A mikrofonos fejhallgatón keresztül lejátszott hang az élőbeszédhez
hasonlatos, természetes módon szólal meg.
Szolgáltatások
●
A lapos, gubancmentes kábel és a tépőzáras kötegelő megkönnyíti a kábelek
elrendezését, ráadásul a hangerő-szabályozóhoz is egyszerű hozzáférést
biztosít.
●

Ezen az állítható mikrofonon mindig tisztán hallatszik az Ön hangja, amikor
pedig épp nem használja, egyszerűen hátratolhatja.

●

A hordozhatóságot megkönnyíti, hogy a fejpánt és a fülpárnák
összecsukhatók és összehajthatók.

●

A párnázott, fület fedő kivitelezés kiszűri a környezeti zajokat, és hosszabb
távon is kényelmes használatot biztosít.

●

Egyszerűen csatlakoztathatja kedvenc USB-kompatibilis eszközeihez.
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Kompatibilitás

USB-A-csatlakozással rendelkező számítógépekkel használható

Méretek

Kicsomagolva: 210 x 170 x 70 mm
Csomagolva: 220 x 190 x 80 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,164 kg
Csomagolva: 0,33 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 1NC57AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190781655633

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Pavilion 500 USB-s mikrofonos fejhallgató; Gyorskalauz; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Jótállási jegy

Bizonyos szolgáltatásokhoz (például hangtámogatott Cortana, szabadkezes írás és Continuum) fejlettebb hardver szükséges. Részletek: www.windows.com. Az
alkalmazások külön vásárolhatók meg.
2 A sztereó eszközök hosszú időn keresztül teljes hangerőn történő hallgatása károsíthatja a felhasználó hallását. A halláskárosodás elkerülése érdekében
csökkentse a hangerőt vagy azt az időt, ameddig teljes hangerőn használja az eszközt.
1

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire
és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt
jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
10/17

