
Specifikace

Náhlavní souprava HP Bluetooth 500

Vynikající zvuk bez kabelů

Vychutnej si strhující zvuk přenosné náhlavní soupravy Bluetooth® 5. S 20hodinovou výdrží baterie teď zvládneš i ty
nejnáročnější dny.

Zapomeň na okolní hluk
Užívej si podmanivější zvukové zážitky a
zřetelnější hovory i v hlučných prostředích
díky integrovanému mikrofonu s digitálním
signálovým procesorem.

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.

Snadné nabíjení, lepší poslech
Využívej snadné zapojení Plug and Play přes
port USB-C®, který zajišťuje optimální
nabíjení.

 Pokud chceš vyhledávat jiná zařízení, je třeba v nastavení zapnout funkci Bluetooth. Mohou být účtovány poplatky za data. 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.
 Skutečná výdrž baterie se liší v závislosti na používání a okolních podmínkách a vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
 Společnost HP poskytuje jednoletou 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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Specifikace

Náhlavní souprava HP Bluetooth 500

Funkce

Možnost sklopení. Snadné přenášení. Úžasné zážitky.
Poslouchej hudbu na cestách díky sklopnému designu, který zajišťuje lepší přenosnost.

Lepší baterie. Lepší zážitky.
Poslouchej hudbu celý den s integrovanou 300mAh baterií, která umožňuje až 20 hodin přehrávání.

Zkontroluj stav baterie
Pusť si hudbu a měj přehled o stavu baterie díky speciální kontrolce.

Odolnost vůči vodě. Podpora hudby.
Dokonalý společník při trénincích. Voděodolnému designu nevadí pot.

Snadno přístupné ovládání
Využívej snadné ovládání náhlavní soupravy – zapnutí/vypnutí, přijetí hovoru a úprava hlasitosti pro pohodlnější poslech.
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Specifikace

Náhlavní souprava HP Bluetooth 500

Kompatibilita Kompatibilní s tablety, chytrými telefony, počítači a dalšími zařízeními s technologií Bluetooth®.

Rozměry produktu 19 x 17,2 x 8,5 cm

Hmotnost 0,22 kg; Balení: 0,42 kg
0.48 lb; Balení: 0.93 lb

Záruka Omezená jednoletá záruka.

Co je obsaženo v krabici Náhlavní souprava; Nabíjecí kabel USB-C®; Úvodní leták; Záruka; Produktová oznámení

Země původu Vyrobeno v Číně

Produktové číslo 2J875AA

Informace o objednávce 194850513480

Minimální systémové požadavky Bluetooth® 5; USB Type-C® pro nabíjení

Rozměry hlavní krabice (šířka x hloubka x
výška) 60 x 45,5 x 44,5 cm

Hmotnost přepravky 10,9 kg
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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.

Říjen 2020
DOC-M


