Specifikace

HP Wireless Mouse X3000 Blue

Myš HP X3000 byla
vytvořena s ohledem na
přísné normy a pokyny a
pojí v sobě stylový a
moderní vzhled s
pokročilými funkcemi, které
obohatí váš život.
Náročné normy společnosti HP
●
70 let zkušeností. Přísné zkoušky kvality. Jednička mezi výrobci notebooků na
světě. Společnost HP nabízí ke zlepšení způsobu připojení a komunikace
špičkové produkty splňující jedny z nejpřísnějších norem v oboru.
Stylový a atraktivní vzhled
●
Myš HP X3000 byla vytvořena s ohledem na přísné normy a pokyny a pojí v
sobě stylový a moderní vzhled s pokročilými funkcemi, které obohatí váš život.
Aktualizované a rozšířené vlastnosti
●
Bezdrátová myš HP X3000 nabízí vytoužené nejnovější technologie. S
bezdrátovým připojením 2,4 GHz nebudete ničím omezováni. Životnost baterie
je 12 měsíců.(1) Díky kolečku můžete bleskurychle procházet dokumenty a
webovými stránkami. Optický snímač funguje na většině povrchů.

Specifikace

HP Wireless Mouse X3000 Blue

Kompatibilita

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Technické specifikace

3 tlačítka; Posunovací kolečko
Optický snímač 1 200 dpi
Bezdrátový USB nano přijímač o frekvenci 2,4 GHz
Životnost baterie 12 měsíců (1)

Rozměry

Bez obalu: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Balení: 110 x 70 x 52 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,080 kg
Balení: 0,123 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Barva produktu

Modrá

Další informace

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

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Bezdrátová myš HP X3000 s nano přijímačem; 1 baterie AA; Dokumentace; Záruční list

(1) Skutečná životnost baterie se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
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