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HPWireless Mini Speaker S6000 (Black)

Nagyszerű hang. Kis
csomagban.

A HP S6000 vezeték nélküli
mini hangszóró méreteit
meghazudtoló, tiszta
hangjával mindenkit meglep.
Válasszon a ragyogó színek
közül, majd csatlakozzon
vezeték nélkül bármilyen,
Bluetooth® kapcsolatra
alkalmas Windows®,
Android™ és Apple®
számítógéphez, táblagéphez
vagy okostelefonhoz, és már
le is játszhatja kedvenc
dallamait. Kompakt szépség

● A figyelemre méltó hangszórók egyedi alakját és formáját a ragyogó fémes felület egészíti ki,
amely technikai tervezésének köszönhetően optimális hangminőséget biztosít.

Párosítás, lejátszás, barangolás.
● Szabadon mozoghat, hiszen a vezeték nélküli Bluetooth® kapcsolat akár 9,1 m (30 láb)1
távolságig megbízható átvitelt nyújt, így lehetővé teszi az adatfolyam-továbbítást bármilyen
alkalmas okostelefonra, számítógépre vagy MP3-lejátszóra.

Méreteit meghazudtoló hang
● Az egész helyiségben hallhatja a hangok teljes skáláját a rendkívül kompakt, tenyérnyi méretű,
mégis 90 decibel jel-zaj arányú hangszórónak köszönhetően.

Lejátszásra kialakítva
● Menet közben is nyugodtan élvezheti a zenét, és nem kell az akkumulátorok miatt aggódnia. A
megbízható és kényelmes újratölthető akkumulátor akár 8 órányi2 zenehallgatást tesz lehetővé.
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HP S6000 fekete, vezeték nélküli hangszóró

Kompatibilitás Minden eszköz, amelyen engedélyezve van a Bluetooth®

Javasolt rendszerkövetelmények Bluetooth-kompatibilis; Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8; Android 3.0 és újabb verziók; Apple iOS 4.3 és újabb verziók

Méretek Kicsomagolva: 64,3 x 64,3 x 68,8 mm
Csomagolva: Átmérő: 94 x H114 mm

Súly Kicsomagolva: 0,082 kg
Csomagolva: 0,155 kg

Garancia 2 éves korlátozott garancia

További információ Termékszám: E5M82AA #ABB
UPC/EAN-kód: 887758671689

Gyártó ország Kína

A doboz tartalma Hangszóró; USB-kábel; Tok; Dokumentáció; Jótállási jegy

1A vezeték nélküli kapcsolat tényleges hatósugara a felhasználástól, a beállításoktól és a környezeti feltételektől függően változhat.
2Az akár 8 órányi akkumulátor-üzemidő a hangerőtől, a hangnyomástól és a környezet egyéb tényezőitől függően változhat.

Szerzői jogi megjegyzés: A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés
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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