Dataark

HP Wireless Mouse X3000 Cobalt
Blue

HP trådløs mus X3000 er
bygd etter strenge
standarder og retningslinjer,
og blander glatt og
moderne design med
forbedrede, avanserte
funksjoner.
Førsteklasses HP-standarder
●
70 års erfaring. Streng kvalitetskontroll. En av verdens ledende produsenter av
bærbare PC-er. HP leverer avanserte produkter som er bygd etter noen av
markedets tøffeste standarder, for å forbedre måten du kobler til og
kommuniserer på.
Stilig, attraktiv design
●
Ultratynt og moderne design er kommet til den kompakte musen. Den
iøynefallende HP Wireless Mouse X3000 gir et umiddelbart preg av
trendsettende stil, som strammer opp og pynter på et hvert arbeidsområde.
Når du tar den ut av pakken, vil du umiddelbart anse den som et lite
mesterverk som kan pryde skrivebordet. Den glansede farge-finishen skinner
med intensitet og finesse.
Nye, forbedrede spesifikasjoner
●
HP Wireless Mouse X3000 har den nyeste teknologien du ønsker. 2,4 GHz
trådløs tilkobling gjør deg fri. Batteriet varer i 12 måneder.(1) Rullehjulet flyr
gjennom Internett og dokumenter. Optisk sensor virker på de fleste overflater.

Dataark

HP Wireless Mouse X3000 Cobalt Blue

Kompatibilitet

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Tekniske data

3 knapper; Rullehjul
Optisk sensor 1200 ppt
Trådløs 2,4 GHz USB-nanomottaker
12 måneders batterilevetid (1)

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,080 kg
Pakket: 0,123 kg

Garanti

2-årig HP kommersiell garanti

Produktfarge

Koboltblått

Tilleggsinformasjon

P/N: N4G63AA #ABB
UPC/EAN code: 725184015038

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP trådløs mus X3000 med nanomottaker; Ett AA-batteri; Dokumentasjon; Garantikort

(1) Faktisk batteridriftstid vil variere etter bruk og miljøforhold.
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