Datasheet

HP Wireless Mouse X3000 Blue

De HP muis X3000, die
gebouwd is volgens strenge
standaarden en richtlijnen,
combineert een elegant,
modern design met
geavanceerde functionaliteit
en een lange levensduur.
Eersteklas HP standaarden
●
70 jaar ervaring. Strikte kwaliteitscontrole. Een van 's werelds grootste
notebookfabrikanten. HP levert geavanceerde producten, die gebouwd zijn
volgens de strengste industriestandaarden, om u beter verbinding te laten
maken en te laten communiceren.
Stijlvol, aantrekkelijk design
●
De HP muis X3000, die gebouwd is volgens strenge standaarden en richtlijnen,
combineert een elegant, modern design met geavanceerde functionaliteit en
een lange levensduur.
Nieuwe, uitgebreide specificaties
●
De HP draadloze muis X3000 bevat de nieuwste technologie die u kunt
begeren. 2,4-GHz draadloze verbinding geeft u vrijheid. Batterijlevensduur van
12 maanden.(1) Met het scrollwiel vliegt u over het web en door documenten.
Optische sensor werkt op vrijwel elk oppervlak.

Datasheet

HP Wireless Mouse X3000 Blue

Compatibiliteit

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Technische specificaties

3 knoppen; Scrollwieltje
Optische sensor 1200 dpi
USB draadloze 2,4-GHz nano-ontvanger
Batterijlevensduur 12 maanden (1)

Afmetingen

Zonder verpakking: 94,85 x 57 x 39,11 mm
In verpakking: 110 x 70 x 52 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 80 gr
In verpakking: 123 gr

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Productkleur

Blauw

Extra informatie

P/N: K5D27AA #ABB
UPC/EAN code: 888793724828

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

HP draadloze muis X3000 met nano-ontvanger; Eén AA-batterij; Documentatie; Garantiekaart

(1) Werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities.
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