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Kiváló hangzás, megkötések nélkül
A rendkívül könnyen hordozható Bluetooth® 5-headset kiváló hangminőséget biztosít. Az akár 20 órán át használható
akkumulátor akár a legsűrűbb napokon is végig kitart.

Nincs több háttérzaj
A digitális jelfeldolgozóval rendelkező beépített
mikrofon még valósághűbb hangzást és tisztább
hangminőséget biztosít a hívások során, még
zajos környezetben is.

Nagy távolságú kapcsolatok
A kétszer nagyobb sebességet és négyszer
nagyobb hatótávot biztosító Bluetooth® 5-tel
távolról is csatlakozhat .

Könnyű töltés, még több hangélmény
A Plug and Play elven működő USB-C®-port
optimális, egyszerű töltést biztosít.

*Product image may differ from actual product
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Összehajtható. Hordozható. Élvezetes.
Az összehajtható, könnyen hordozható kialakításnak köszönhetően bárhová magával viheti zenéit.

Nagyobb akkumulátorkapacitás. Több zene.
Az akár 20 órányi lejátszási időt biztosító beépített, 300 mAh-s akkumulátorral egész nap zenét hallgathat .

Ellenőrizheti a töltöttségi szintet
A töltöttségi szint jelzőfényének köszönhetően nem kell megszakítania a zenehallgatást.

Vízálló. Zenére kész.
Tökéletes partner bármilyen edzéshez. A vízálló kialakításnak köszönhetően az izzadság nem jelent akadályt.

Könnyen hozzáférhető kezelőszervek
A headseten található kezelőszervek (be- és kikapcsolás, hívások fogadása, hangerő-beállítás) még kényelmesebbé teszik a használatot.

Fejpánt rendkívüli minőségű anyagból
A fejpánt TR90 anyagból készült, amely rugalmas, rendkívül strapabíró, és a magas hőmérsékletnek is ellenáll.

Megbízható jótállás
A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat .
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Termékszám 2J875AA

Kompatibilitás Kompatibilis táblagépekkel, okostelefonokkal, számítógépekkel és egyéb, Bluetooth®-kompatibilis eszközökkel.

UPC-szám 194850513480

Termékszín Fekete

Rendszerkövetelmények, minimális Bluetooth® 5; USB Type-C® töltéshez

Jótállás Egyéves korlátozott garancia

A doboz tartalma

Headset
USB-C®-töltőkábel
Gyorskalauz
Jótállás
Termékkel kapcsolatos tájékoztatás
R.E.D. RTF-kártya

Méretek (sz x h x m) 7.5 x 6.8 x 3.4 in ; 190 x 172 x 85 mm

Tömeg 0.48 lb; 0,22 kg

Csomag méretei (sz x h x m) 10.9 x 8.7 x 3.4 in; 276 x 220 x 86 mm

Csomag tömege 0.93 lb; 0,42 kg
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

 Az eszközök észleléséhez a Bluetooth® funkciót be kell kapcsolni a beállításokban, továbbá adatforgalmi díjak merülhetnek fel. A Bluetooth® 5 teljes körű működéséhez Bluetooth® 5-kompatibilis hardver szükséges.
 A Bluetooth® 5.0 akár 2 Mbps maximális elméleti adatátviteli sebességet tesz lehetővé, szemben a Bluetooth® 4.2 által támogatott legfeljebb 1 Mbps sebességgel. A Bluetooth® elméleti maximális adatátviteli sebességeinek

összehasonlítása rövid hatótávon történt, Bluetooth® 5-kompatibilis hardverek használatával.
 A Bluetooth® 5.0 elméleti maximális hatótávolsága 800 láb (kb. 243 méter), szemben a Bluetooth® 4.2 által támogatott 200 lábas (kb. 61 méteres) hatótávval, Bluetooth® 5.0-kompatibilis hardverek használata esetén.
 A tényleges akkumulátor-üzemidő a használattól és a környezeti viszonyoktól függően változhat, és az idővel és a használattal természetes módon csökken.
 A HP kétéves korlátozott jótállást kínál a hét minden napján egész nap elérhető online támogatással. A részletekkel kapcsolatban forduljon a HP ügyféltámogatási központjához, vagy látogasson el a www.hp.com/go/orderdocuments

webhelyre. Internet-hozzáférést igényel, amely nem képezi a termék részét. A termék eltérhet az ábrán láthatótól.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt
jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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