Adatlap

HP Wireless Mouse X3000 Cobalt
Blue

A szigorú szabványok és
irányelvek szerint tervezett
HP X3000 vezeték nélküli
egér könnyedén ötvözi a
karcsú, modern kialakítást
az életet megkönnyítő,
továbbfejlesztett
funkciókkal.
Prémium HP-minőség
●
70 év tapasztalat. Szigorú minőség-ellenőrzés. A világ vezető
noteszgépgyártóinak egyike. A HP az iparág néhány nagyon szigorú
szabványának is megfelelő, élvonalbeli termékeket szállít, amelyek tovább
fokozzák a csatlakozás és a kommunikáció minőségét.
Elegáns, vonzó kialakítás
●
Formatervezett és modern egér kompakt kivitelben. A szemet gyönyörködtető
HP X3000 vezeték nélküli egér minden munkahelyet azonnal feldob, és
stílusosabbá varázsol. Amint kiveszi a dobozából, az apró mestermű az
íróasztala ékévé válik. A színes felület gazdag csillogása kifinomultságot
sugároz.
Korszerűsített, továbbfejlesztett jellemzők
●
A HP X3000 vezeték nélküli egér a legújabb technológiával van felszerelve. A
2,4 Ghz-es vezeték rendkívül gyors használatot biztosít. Az elem 12 hónapig
tart(1). A görgetőkerékkel egy pillanat alatt végigpörgetheti a weblapokat és a
dokumentumokat. Az optikai érzékelő a legtöbb felületen működik.
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Kompatibilitás

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Műszaki specifikáció

3 gomb; Görgetőkerék
1200 dpi-s optikai szenzor
USB vezeték nélküli nano-vevőegység 2,4 GHz
12 hónapos elemüzemidő (1)

Méretek

Kicsomagolva: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Csomagolva: 198 x 139 x 53 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,080 kg
Csomagolva: 0,123 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

Termékszín

Kobaltkék

További információ

Termékszám: N4G63AA #ABB
UPC/EAN-kód: 725184015038

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP vezeték nélküli egér X3000 nano érzékelővel; Egy AA elem; Dokumentáció; Jótállási jegy

(1) Az akkumulátor aktuális üzemideje a használattól és a környezeti feltételektől függően változhat.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire
és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt
jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
11/15

