Dataark

HP USB Headset 500
Kablet hodesett med
sømløs
Cortana-integrering for
arbeid og fritid
Ta imot samtaler, lytt til
musikk og bruk Cortana på
et hodesett som er utviklet
for å holde deg tilkoblet.
Med flott lydkvalitet,
polstret design og
Cortana-integrering for full
kontroll er du klar for alt
som dagen vil bringe.

Cortana er klar
●
Du kan enkelt bytte fra samtaler og musikk til Cortana med ett knappetrykk.
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Skype-klar
●
Hør og bli hørt tydelig med utmerket lyd som er optimalisert for Skype.
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Hører deg klart og tydelig
●
Stemmen din spilles av gjennom hodesettet og gir samme naturlige lyd som i
en samtale ansikt til ansikt.
Med
●
Den flate, flokefrie kabelen og borrelåsen gjør det enkelt å holde orden på
kabelen, og gir rask tilgang til volumkontroll.
●

Denne justerbare mikrofonen sørger for at du høres tydelig, og den kan skyves
tilbake når den ikke er i bruk.

●

Laget for mobilitet med en sammenleggbar hodebøyle og øreklokker som kan
slås sammen under oppbevaring og reiser.

●

Polstret utgave som reduserer bakgrunnsstøy samtidig som den er
komfortabel for lengre tids bruk.

●

Enkel å koble til alle favorittenhetene med USB-porter.
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HP USB Headset 500

Kompatibilitet

Fungerer med PC-er med USB-A-tilkobling

Mål

Pakket ut: 210 x 170 x 70 mm
Pakket: 220 x 190 x 80 mm

Vekt

Pakket ut: 0,164 kg
Pakket: 0,33 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Pavilion USB-hodesett 500; Hurtigstartplakat; Produktmerknader; Garantikort

Noen funksjoner, som stemmestøttede Cortana, håndskriving og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se www.windows.com. Appene selges separat.
Hørselen kan ta skade hvis du hører på høy musikk over lengre tid. Du kan minimere risikoen for hørselsskader ved å redusere volumet og begrense hvor lenge du
lytter ved fullt volum.
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© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste
garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
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