Fişă tehnică

HP Wireless Mouse X3000 Sunset
Red

Fiind construit prin
respectarea standardelor şi
cerinţelor stricte, mouse-ul
HP Wireless X3000 îmbină
fără efort designul modern
cu caracteristicile avansate
de îmbunătăţire a vieţii.
Standarde HP Premium
●
70 de ani de experienţă. Control strict al calităţii. Unul din principalii
producători de notebook-uri din lume. HP oferă produse de ultimă oră,
realizate la unele dintre cele mai exigente standarde din industrie, pentru a
îmbunătăţi modul în care te conectezi şi comunici.
Design elegant, atractiv
●
Mouse-ul compact dispune de un design foarte atractiv şi modern. Mouse-ul
wireless HP X3000 aduce o notă de modernism, înfrumuseţând şi eficientizând
orice spaţiu de lucru. Imediat ce îl scoți din ambalaj, îl vei considera o
capodoperă în miniatură care îți va împodobi biroul. Finisajul colorat lucios
străluceşte cu intensitate şi rafinament.
Specificaţii actualizate, îmbunătăţite
●
Mouse-ul wireless HP X3000 dispune de cea mai recentă tehnologie la care
visezi. Conexiunea wireless de 2,4 GHz te eliberează. Durata de viaţă a
acumulatorului este de 12 luni.(1) Rotiţa de derulare te poartă pe Web şi prin
documente. Senzorul optic funcţionează pe majoritatea suprafeţelor.

Fişă tehnică

HP Wireless Mouse X3000 Sunset Red

Compatibilitate

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Specificaţii tehnice

3 butoane; rotiţă de derulare
Senzor optic de 1200 dpi
Receptor nano USB wireless la 2,4 GHz
Durată viaţă acumulator-12 luni (1)

Dimensiuni

Despachetat: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Împachetat: 198 x 139 x 53 mm

Greutate

Despachetat: 0,080 kg
Împachetat: 0,123 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Culoarea produsului

Roşu aprins

Informaţii suplimentare

număr produs: N4G65AA #ABB
Cod UPC/EAN: 725184015052

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mouse wireless HP X3000 cu receptor nano; o baterie AA; documentaţie; fişă de garanţie

(1) Durata de viaţă reală a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de utilizare şi de condiţiile de mediu.
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