
Specifikace

Modrý reproduktor HP Bluetooth 350

Hudba na cestách

S perfektně přenosným reproduktorem Bluetooth® 5 se můžeš vydat tam, kam tě hudba zanese.

Vestavěný mikrofon
Poslouchej hudbu nebo přijímej hovory
handsfree díky integrovanému mikrofonu s
redukcí šumu.

Připojení ke vzdáleným zařízením
různých typů
Připojuj se ke vzdáleným zařízením různých
typů díky technologii Bluetooth® 5 s 2x vyšší
rychlostí a 4x větším dosahem.

Vezmi si hudbu s sebou na cesty
Vezmi si hudbu s sebou na cesty nebo třeba
na párty u bazénu díky stupni krytí IP54,
který chrání před vodou a prachem.

 Pokud chceš vyhledávat jiná zařízení, je třeba v nastavení zapnout funkci Bluetooth. Mohou být účtovány poplatky za data. Bluetooth® je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na
základě licence. K dosažení plné funkčnosti technologie Bluetooth 5 je nutné zařízení s hardwarem podporujícím technologii Bluetooth 5.
 Bluetooth 5.0 podporuje teoretické maximální rychlosti datových přenosů až 2 Mb/s ve srovnání s technologií Bluetooth 4.2, která podporuje až 1 Mb/s. Srovnání teoretických maximálních rychlostí datových přenosů přes

rozhraní Bluetooth na krátké vzdálenosti pomocí hardwaru podporujícího technologii Bluetooth 5.
 Bluetooth 5.0 podporuje teoretický maximální dosah 244 metrů ve srovnání s technologií Bluetooth 4.2, která podporuje dosah 61 metrů. Měřeno pomocí hardwaru podporujícího technologii Bluetooth 5.0.
 Produkt splňuje stupeň krytí IP54, který chrání před pronikáním prachu a polití vodou. Výsledky testů podle normy IP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu v budoucnu.
 Společnost HP poskytuje dvouletou omezenou záruku s online podporou 24 hodin denně. Podrobné informace jsou k dispozici v centru zákaznické podpory HP nebo na adrese www.hp.com/go/orderdocuments. Vyžaduje

internetové připojení, které není součástí dodávky.
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Funkce

Zkontroluj stav baterie
Přehrávej nepřetržitě hudbu díky důmyslné kontrolce, která tě upozorní na docházející baterii.

Nabíjení levou zadní
Využívej snadné zapojení Plug and Play přes port USB-C®, který zajišťuje optimální nabíjení.

Poslouchej kdekoli a kdykoli
Vezmi si hudbu s sebou na cesty díky kompaktnímu designu a snadno přístupnému slotu na lanko.

Snadno přístupné ovládání
Využívej pohodlné ovládání – zapnutí/vypnutí, přijetí hovoru a úprava hlasitosti pro kvalitnější poslech.

Snadné připojení
S 3,5mm vstupem se můžeš snadno připojit k jakémukoli zařízení a bavit se celý večer.
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Kompatibilita Kompatibilní s tablety, chytrými telefony, počítači a dalšími zařízeními s technologií Bluetooth® a 3,5mm zvukovým konektorem.

Rozměry produktu 7,85 x 10,21 x 3,35 cm

Hmotnost 0,18 kg; Balení: 0,26 kg
0.4 lb; Balení: 0.55 lb

Záruka Dvouletá omezená záruka.

Co je obsaženo v krabici Reproduktor Bluetooth®; Nabíjecí kabel USB-C; Úvodní příručka; Záruka; Produktové listy; Karta R.E.D. RTF

Země původu Vyrobeno v Číně

Produktové číslo 2D803AA

Informace o objednávce 194850497223

Minimální systémové požadavky Bluetooth®

Délka kabelu 30 cm

Rozměry hlavní krabice (šířka x hloubka x
výška) 46,8 x 27 x 23,5 cm

Hmotnost přepravky 11 kg

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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