
HP Headset H2500
Kényelmes viselet. Egyenletes teljesítmény. Költséghatékony.
A HP H2500 headset minden számítógépes audioigényt kielégít. Internetes hívások és webes csevegések.
Zenehallgatás és filmek, videók megtekintése. A HP az Ön igényes életstílusát szem előtt tartva fejlesztette ki ezt az
összehajtható headsetet.

Szerzői jogi megjegyzés: A képen látható termék csak illusztráció. © 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen
alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
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● Párnázott, rugalmas viselet
A HP H2500 headset viselése olyan, mintha felhőt vonna maga köré.
A fej felett rögzítő kialakítás, amelyet az állítható és bélelt fejpánt tesz
teljessé, kényelmesen illeszkedik a fejhez. A párnázott fülhallgatók
finoman a fülekre borulnak, és a fejméretnek megfelelően elfordulnak.

● Lenyűgöző tisztaságú hang
A headset olyan előnyös tulajdonságokkal bír, amelyek javítják a
hangminőséget. A zajkioltó mikrofon csökkenti a háttérből érkező
zajokat. Hívásai, csevegései és videói megfelelő hangerővel, tisztán
hallhatók. Ezenkívül jóval kevésbé helyhez kötött, miközben sokkal
kevesebb megszakadással használható.

● Kiváló ár-érték arány
A HP H2500 headset egy fantasztikus eszköz rendkívül barátságos
árcímkével. Nincs szükség a boltok körbejárására. Ilyen áron
egyszerűen nem talál ennyire kényelmes, összehajtható és kiváló
hangminőségű eszközt.

● Kompatibilitás: Kompatibilis az összes nagyobb internetes csevegési
szolgáltatással: Yahoo®, AOL® és Windows® Live.

● Javasolt rendszerkövetelmények: 3,5 mm-es audiócsatlakozó elérhető
● Műszaki adatok: Headset átvitelifrekvencia-tartománya 20 Hz–20 kHz között,

mikrofon átvitelifrekvencia-tartománya 100 Hz–10 kHz között
● Méretek:
Kicsomagolva: 153 x 170 x 65 mm
Csomagolás módja: 193 x 261 x 78 mm

● Súly:
Kicsomagolva: 0,113 kg
Csomagolás módja: 0,25 kg

● Garancia:
1 év korlátozott garancia

● További információ: P/N: A2Q79AA #ABB
UPC/EAN code: 886112161576

● A doboz tartalma
Headset, QSG, 3,5 mm-es csatlakozók


