Спецификация

HP Wireless Mouse X3000 Red

Създадена съгласно
най-стриктните стандарти
и предписания, мишката
HP X3000 без усилия
съчетава гладкия модерен
дизайн с практични и
съвременни функции.
Първокласни стандарти на HP
●
70 години опит. Стриктен контрол на качеството. Един от водещите в
света производители на преносими компютри. HP предлага модерни
продукти, създадени в съответствие с най-стриктните стандарти в
областта, за да подобрят начина ви на свързване и общуване.
Стилен, привлекателен дизайн
●
Създадена съгласно най-стриктните стандарти и предписания, мишката
HP X3000 без усилия съчетава гладкия модерен дизайн с практични и
съвременни функции.
Актуализирани и подобрени характеристики
●
Безжичната мишка HP X3000 съчетава най-модерните технологии, за
които можете да мечтаете. А безжичната връзка със скорост 2,4GHz ви
дава изключителна свобода. Животът на батерията е 12 месеца.(1)
Скролерът ви помага да преминавате от сайт на сайт и през множеството
документи. Оптичният сензор работи върху повечето повърхности.

Спецификация

HP Wireless Mouse X3000 Red

Съвместимост

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Технически спецификации 3 бутона; Колелце за превъртане
Оптичен сензор 1200 dpi
Нано USB безжичен приемник при 2,4 GHz
12 месеца живот на батерията (1)
Размери

без опаковка: 94,85 x 57 x 39,11 мм
Опакован: 110 x 70 x 52 мм

Тегло

без опаковка: 0,080 кг
Опакован: 0,123 кг

Гаранция

2 години търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Червен

Допълнителна
информация

№ на продукт: K5D26AA #ABB
UPC/EAN код: 888793724767

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Безжична мишка HP X3000 с наносензор; Батерия АА; Документация; 1 години ограничена гаранция

(1) Действителният живот на батерията зависи от начина на използване и условията на околната среда.
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