גיליון נתונים

HP USB Headset 500
אוזניות חוטיות עם שילוב
חלק עם  Cortanaלעבודה
ולמשחקים
בצע שיחות ,האזן למוסיקה
והשתמש בקלות בCortana-
באוזניות שנועדו לשמור על
החיבור שלך .עם צליל באיכות
מעולה ,עיצוב מרופד ושילוב של
 Cortanaלשליטה מוחלטת,
אתה מוכן לכל משימה
שממתינה לך במשך היום.
 Cortanaבהישג ידך
●
עבור בקלות משיחות ומוסיקה ל Cortana-בעזרת לחצן הקשה להתחברות נוחה.

1

מוכן לשימוש בSkype-
●
האזן והישמע בצורה ברורה בעזרת ביצועי שמע נפלאים שעברו מיטוב לצורך שימוש
ב.Skype-

2

שומע חזק וברור
●

כולל
●

●
●

●
●

קולך נשמע דרך האוזניות ,ומייצר את הצליל הטבעי של שיחה אישית.

הכבל השטוח והקל עם מהדק המתלה והלולאה הופכים את ניהול הכבלים לפשוט
ומעניקים לך גישה נוחה לבקרת עוצמת הקול.

מיקרופון מתכוונן זה מבטיח שתישמע בבירור וניתן לדחוף אותו פנימה כשאינו בשימוש.
תוכננה לניידות עם רצועת ראש ניתנת לכיווץ וכיסויי אוזנים שמתקפלים לצורך אחסון
ונסיעות.
עיצוב מרופד מעל האוזניים מפחית את רעשי הסביבה ומספק נוחות לשימוש ממושך.
התחבר בקלות לכל המכשירים שלך התומכים ב.USB-
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HP USB Headset 500

תאימות

פועל עם מחשבים בעלי קישוריות USB-A

משקל

מחוץ לאריזה 0.164 :ק"ג
ארוז 0.33 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 70 x 170 x 210 :מ"מ
ארוז 80 x 190 x 220 :מ"מ

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנתיים.

P/N: 1NC57AA #ABB
קוד UPC/EAN: 190781655633
סין

אוזניות  ;HP Pavilion USB 500פוסטר להתחלה מהירה; הודעות אודות המוצר; כרטיס אחריות

 1מאפיינים מתקדמים מסוימים לרבות  Cortanaהתומכת בפקודות קוליות ,סימון בדיו ו ,Continuum-מחייבים חומרה מתקדמת יותר .בקר בכתובת  .www.windows.comהאפליקציות
נמכרות בנפרד.
2האזנה באמצעות ציוד סטריאו אישי בעוצמת קול מלאה במשך זמן ארוך עלולה לפגוע בשמיעת המשתמש .כדי להפחית את הסיכון לפגיעה בשמיעה ,החלש את עוצמת הקול והפחת את כמות
זמן ההאזנה בעוצמת קול מלאה.
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