Datasheet

HP USB Headset 500
Bekabelde hoofdtelefoon
met naadloze
Cortana-integratie voor
werk en ontspanning
Telefoneer, luister naar
muziek en gebruik Cortana
met een headset die
gemaakt voor
communicatie. Met een
uitstekend geluid, zachte
oorschelpen en Cortana
geïntegreerd voor maximale
controle kun je de hele dag
alles aan.

Cortana bij de hand
●
Wissel snel tussen gesprekken of muziek en Cortana door op de
verbindingsknop te drukken.
1

Klaar voor Skype
●
Hoor anderen en jezelf duidelijk dankzij de uitstekende audio, die
geoptimaliseerd is voor Skype.
2

Hoort u luid en duidelijk
●
Je hoort je eigen stem via de headset en het klinkt even natuurlijk als een
persoonlijk gesprek.
Pluspunten
●
De platte kabel met ingebouwde volumeregelaar krult niet op en een
velcrostrip zorgt ervoor dat de kabel netjes te geleiden is.
●

De verstelbare microfoon geeft je stem duidelijk verstaanbaar weer en kan
worden weggedraaid als hij niet nodig is.

●

Ontworpen om mee te nemen met een opvouwbare hoofdband en oorkappen
die kunnen worden ingevouwen voor opslag en reizen.

●

Zacht ontwerp voor over het oor verlaagt omgevingsgeluiden en biedt comfort
voor langer gebruik.

●

Geschikt voor al je favoriete USB-compatibele apparaten.

Datasheet

HP USB Headset 500

Compatibiliteit

Werkt met pc's met een USB-A-aansluiting

Afmetingen

Zonder verpakking: 210 x 170 x 70 mm
In verpakking: 220 x 190 x 80 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 164 gr
In verpakking: 330 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Pavilion USB-headset 500; Poster voor snelle installatie; Productinformatie; Garantiekaart

Voor geavanceerde functies, zoals Cortana met spraakondersteuning, digitale inkt en Continuum is meer geavanceerde hardware nodig. Zie www.windows.com.
Apps worden apart verkocht.
2 Langdurig gebruik van een headset op hoog volume kan beschadiging van het gehoor veroorzaken. Zet het volume lager en luister minder lang op volle sterkte om
de kans op gehoorbeschadiging te beperken.
1
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