
Datablad

HP S101 högtalarpanel

Komplettera utvalda HP-skärmar  med fylligt stereoljud utan att offra för mycket utrymme på skrivbordet med HP S101
högtalarlist som monteras diskret under skärmen och ansluts via USB.

Enkel montering
Montera högtalarlisten i skårorna nedtill på bildskärmen  och anslut till
bildskärmens integrerade USB-port. Inga verktyg eller programdrivrutiner
krävs!

Flexibel ljudanslutning
Njut av klart stereoljud med dubbla högtalare för alla medier och annat, och
använd linjeingången för att ansluta telefon eller mediespelare direkt till
högtalarlisten. Hörlursuttaget gör det möjligt att lyssna i fred utan att störa
kollegorna.
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HP S101 högtalarpanel
Produktnummer 5UU40AA

Kompatibilitet Kompatibel med HP Elite och HP Z-skärmar.

Primär färg på produkten Svart

Garanti
Din begränsade Option-garanti gäller i ett (1) år (begränsad HP Option-garantitid) och avser byte av reservdelar på valfritt alternativ från HP eller Compaq (HP Option). Om din HP Option är installerad i en
maskinvaruprodukt från HP, kan HP tillhandahålla garantiservice antingen under den begränsade HP Option-garantitiden eller under den återstående garantitiden för den maskinvaruprodukt där din HP Option är
installerad, beroende på vilken garantiperiod som är längst, dock inte längre än tre (3) år från det datum då du köpte din HP Option.

Medföljer Högtalare; HP instruktionsblad; HP garantidokumentation; HP produktkort

Mått (L x B x H) 1,6 x 10,8 x 1,9 tum ; 40 x 274 x 48 mm

Vikt 10,58 oz; 0,3 kg

Kabellängd 5.9 ft; 180 cm
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HP S101 högtalarpanel
Fotnoter om meddelandetjänster

 Säljs separat. Se produktens QuickSpecs angående exakt skärmkompatibilitet.
 

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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