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HP Wireless Mouse X3000 Sunset
Red

Zorlu standartlara ve
yönergelere uygun olarak
tasarlanan HP Kablosuz
Fare X3000, şık ve modern
tasarımla hayatı
kolaylaştıran, gelişmiş
özellikleri kolayca bir araya
getirir.
Üstün HP standartları
●
70 yıllık deneyim. Sıkı kalite kontrolü. Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar
üreticilerinden biri. HP, bağlantı ve iletişim kurma yönteminizi geliştirmek
amacıyla sektörün en zorlu standartlarına göre tasarlanan son teknoloji
ürünler sunar.
Şık, çekici tasarım
●
Şık ve modern tasarım bu küçük boyutlu farede buluşuyor. Göz alıcı HP
Kablosuz Fare X3000 her çalışma alanına düzen ve şıklık getirerek trend
belirleyici bir tarz katar. Paketinden çıkardığınız anda, onun masanıza renk
katan minyatür bir şaheser olduğunu hemen fark edeceksiniz. Parlak ve zengin
renkli yüzeyi şıklık içinde parlar.
Güncellenmiş ve geliştirilmiş özellikler
●
HP Kablosuz Fare X3000, her zaman istediğiniz en yeni teknolojiye sahiptir. 2,4
GHz kablosuz bağlantısı özgür olmanızı sağlar. Pili 12 ay dayanır.(1) Kaydırma
tekerleği, web üzerinde ve belgeler arasında hızla gezinmenizi sağlar. Optik
algılayıcı çoğu yüzeyde çalışır.
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Uyumluluk

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Teknik Özellikler

3 düğme; Kaydırma tekerleği
Optik algılayıcı 1200 dpi
2,4 GHz hızında USB kablosuz nano alıcı
12 aylık pil ömrü (1)

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 94,85x57x39,11 mm
Paketli: 198 x 139 x 53 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,080 kg
Paketli: 0,123 kg

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Ürün rengi

Gün batımı kırmızısı

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Nano alıcılı HP Kablosuz Fare X3000; Bir adet AA Pil; Belgeler; Garanti kartı

(1) Gerçek pil ömrü kullanım ve çevre koşullarına göre değişir.
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