Dataark

HP USB Headset 500
Hovedtelefoner med
ledning og problemfri
integration med Cortana
til arbejde og fritid
Besvar opkald, lyt til musik,
og brug Cortana uden
besvær med et headset, der
er bygget til at holde dig
forbundet. Med lyd i høj
kvalitet, et polstret design
og integration med Cortana
med henblik på ultimativ
kontrol er du klar til
hverdagens strabadser.

Cortana står altid klar
●
Du kan nemt skifte frem og tilbage mellem opkald, musik og Cortana via en
enkelt knap.
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Skype-klar
●
Lyt og bliv hørt tydeligt med fremragende lydkvalitet, der er optimeret til
Skype.
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Du går klart og tydeligt igennem
●
Din stemme afspilles gennem headsettet, hvilket gengiver den naturlige lyd fra
en personlig samtale.
Fremhævede funktioner
●
Den flade ledning bliver ikke snoet, og kabelstyringen med velcrolukning gør
det nemt at holde styr på ledningen, samtidig med at der er nem adgang til
regulering af lydstyrken.
●

Den justerbare mikrofon sørger for, at du bliver hørt tydeligt, og den kan
skubbes tilbage, når den ikke er i brug.

●

Designet til at tage med på farten – hovedbøjlen og ørepuderne kan foldes
sammen ved opbevaring og på rejser.

●

Det polstrede design over øret reducerer den omgivende støj og giver komfort
ved brug i længere tid.

●

Du kan nemt tilslutte alle dine foretrukne USB-kompatible enheder.

Dataark

HP USB Headset 500

Kompatibilitet

Fungerer sammen med pc'er med USB-A-tilslutning

Mål

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

Vægt

Udpakket: 0,164 kg
Pakket: 0,33 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Pavilion USB-headset 500; startvejledning Produktmeddelelser; Garantikort

Visse funktioner, herunder den stemmeunderstøttede Cortana, inking og Continuum kræver mere avanceret hardware. Se www.microsoft.com. Apps sælges
separat.
2 Længere tids lytning til personligt stereoudstyr ved fuld styrke kan beskadige brugerens hørelse. Risikoen for høreskader reduceres, hvis lydstyrken sænkes, og
hvis der lyttes ved fuld lydstyrke i kortere tid.
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