Veri sayfası

HP USB Headset 500
İş ve oyun için kablolu
kulaklık ve sorunsuz
Cortana tümleştirmesi
Sizi bağlı tutmak için
üretilmiş bir kulaklıkla
çağrıları kabul edin, müzik
dinleyin ve Cortana'yı
kolayca kullanın. Harika ses
kalitesi, yastıklı tasarım ve
en üst düzey denetim için
Cortana tümleştirmesi ile
gün içinde önünüze ne
çıkarsa hazırsınız.

Cortana için hazır
●
Basit bir dokunarak bağlanma düğmesiyle çağrılar ve müzik arasında geçiş
yapın.
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Skype özellikli
●
Skype için optimize edilmiş harika ses performansıyla net bir şekilde dinleyin
ve duyulun.
2

Yüksek ve net duyun
●
Sesiniz kulaklıktan verilerek karşılıklı konuşma doğallığında bir ses sunulur.
Özellikler
●
Düz, dolaşmayan kablosu ve kablo sarma düzeneği kablo yönetimini
kolaylaştırırken ses düzeyi denetimine kolay erişim sağlar.
●

Bu ayarlanabilir mikrofon net bir şekilde duyulmanızı sağlar ve
kullanılmadığında geri itilebilir.

●

Depolama ve seyahat için katlanabilir kafa bandı ve kulak kafaları taşınabilirlik
düşünülerek tasarlanmıştır.

●

Dolgulu, kulak üzeri tasarım uzun süreli kullanım için rahatlık sağlarken
ortamdaki gürültüyü azaltır.

●

En sevdiğiniz USB özellikli aygıtlarınızın tümünü kolayca takın.
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Uyumluluk

USB-A bağlantısına sahip bilgisayarlarla çalışır

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 210 x 170 x 70 mm
Paketli: 220 x 190 x 80 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,164 kg
Paketli: 0,33 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Pavilion USB Kulaklık 500; Hızlı Başlangıç posteri; Ürün bildirimleri; Garanti kartı

Ses destekli Cortana, ekran kalemiyle çizim ve Continuum gibi bazı özellikler için daha gelişmiş donanımların kullanılması gerekir. Bkz www.windows.com.
Uygulamalar ayrı satılır.
2 Kişisel stereo donanımıyla uzun süre en yüksek seste dinlemek kullanıcının işitme duyusuna zarar verebilir. İşitme duyusunun zarar görme riskini azaltmak için, ses
düzeyini ve en yüksek seste dinleme süresini azaltın.
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