Φύλλο δεδομένων

HP USB Headset 500
Ενσύρματα ακουστικά με
άψογη ενσωμάτωση της
Cortana για την εργασία
και το παιχνίδι
Πραγματοποιήστε κλήσεις,
ακούστε μουσική και
χρησιμοποιήστε εύκολα την
Cortana με ένα σετ
ακουστικών-μικροφώνου
που κατασκευάστηκε για να
σας κρατάει πάντα
συνδεδεμένους. Με την
εξαιρετική ποιότητα ήχου,
τη σχεδίαση με μαλακή
επένδυση και την
ενσωμάτωση της Cortana
για απόλυτο έλεγχο,
μπορείτε να
ανταποκριθείτε σε όλα τα
καθήκοντά σας.

Cortana άμεσα διαθέσιμη
●
Πραγματοποιήστε εύκολα εναλλαγή από τις κλήσεις και τη μουσική στην
Cortana με το πάτημα ενός κουμπιού.
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Δυνατότητα Skype
●
Ακούστε και ακουστείτε καθαρά, χάρη στην εξαιρετική απόδοση ήχου που
έχει βελτιστοποιηθεί για το Skype.
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Ακουστείτε δυνατά και καθαρά
●
Η φωνή σας αναπαράγεται μέσα από το σετ ακουστικών-μικροφώνου και
παράγεται ο φυσικός ήχος που προσφέρει η επικοινωνία πρόσωπο με
πρόσωπο.
Χαρακτηριστικά
●
Το επίπεδο καλώδιο που δεν μπερδεύεται και το δεματικό τύπου βέλκρο
διευκολύνουν τη διαχείριση των καλωδίων, ενώ παρέχουν άνετη πρόσβαση
στη ρύθμιση της έντασης.
●

Το ρυθμιζόμενο μικρόφωνο εξασφαλίζει ότι ακούγεστε καθαρά, και μπορείτε
να το σπρώξετε προς τα πίσω όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

●

Σχεδίαση για φορητότητα με ένα πτυσσόμενο στήριγμα κεφαλής και
ακουστικά που αναδιπλώνονται για αποθήκευση και μεταφορά.

●

Σχεδίαση με ενίσχυση που αγκαλιάζει το αυτί και μειώνει το θόρυβο του
περιβάλλοντος ενώ παρέχει άνεση για παρατεταμένη χρήση.

●

Συνδεθείτε εύκολα με όλες τις αγαπημένες σας συσκευές με δυνατότητα
USB.

Φύλλο δεδομένων

HP USB Headset 500

Συμβατότητα

Λειτουργεί με υπολογιστές με συνδεσιμότητα USB-A

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 210 x 170 x 70 mm
Συσκευασμένο: 220 x 190 x 80 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,164 kg
Συσκευασμένο: 0,33 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σετ ακουστικών-μικροφώνου USB HP Pavilion 500; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Σημειώσεις για το προϊόν;
Κάρτα εγγύησης

Για χαρακτηριστικά όπως η Cortana με υποστήριξη φωνής, η χρήση γραφίδας και το Continuum, απαιτείται πιο προηγμένος εξοπλισμός. Δείτε:
www.windows.com. Οι εφαρμογές πωλούνται ξεχωριστά.
2 Η ακρόαση από προσωπικό στερεοφωνικό εξοπλισμό στη μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να βλάψει την ακοή. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο, χαμηλώστε την ένταση ήχου και μειώστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς
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