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HP Wireless Mouse X3000 Sunset
Red

HP Wireless Mouse X3000
er fremstillet efter strenge
krav og retningslinjer og
kombinerer et elegant,
moderne design med
livsforbedrende, avancerede
funktioner.
De bedste HP-standarder
●
70 års erfaring. Streng kvalitetskontrol. En af verdens førende producenter af
bærbare computere. HP leverer banebrydende produkter, der er fremstillet i
overensstemmelse med nogle af branchens skrappeste standarder for at
forbedre den måde, du holder forbindelsen og kommunikerer på.
Stilrent, flot design
●
Denne kompakte mus har et ultra-slankt og moderne design. Den trådløse
HP-mus X3000 tiltrækker sig opmærksomhed og føjer trendsættende stil til
enhver arbejdsplads. Så snart du tager den ud af emballagen, vil du med det
samme anse den for at være et lille mesterværk, som pryder dit skrivebord.
Den blanke farveoverflade stråler af varme og stil.
Opdaterede, udvidede specifikationer
●
Den trådløse HP-mus X3000 har den nyeste teknologi, som du ønsker. Du
bliver fri med den trådløse 2,4 GHz-forbindelse. Batteriet holder i 12
måneder.(1) Scrollehjulet gør, at du kan flyve gennem websider og
dokumenter. Den optiske sensor fungerer på næsten alle overflader.
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Kompatibilitet

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Tekniske specifikationer

3 knapper; Scrollehjul
Optisk sensor på 1200 dpi
Trådløs USB-nanomodtager med 2,4 GHz
12 måneders batterilevetid (1)

Mål

Udpakket: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Pakket: 198 x 139 x 53 mm

Vægt

Udpakket: 0,080 kg
Pakket: 0,123 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Produktfarve

Knaldrødt

Yderligere oplysninger

P/N: N4G65AA #ABB
UPC/EAN code: 725184015052

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Trådløs HP X3000-mus med nanomodtager; Ét AA-batteri; Dokumentation; Garantikort

(1) Den faktiske batterilevetid afhænger af brug samt miljøforhold.
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