Datablad

HP Wireless Mouse X3000 Cobalt
Blue

Den trådlösa HP-musen
X3000 har konstruerats
enligt strikta standarder och
riktlinjer och kombinerar
smidigt modern design med
avancerade funktioner som
förbättrar användningen.
Förstklassiga HP-standarder
●
70 års erfarenhet. Strikt kvalitetskontroll. En av världens ledande tillverkare av
bärbara datorer. HP levererar avancerade produkter som uppfyller några av
branschens hårdaste krav för att underlätta din uppkoppling och
kommunikation.
Snygg, elegant design
●
Den kompakta musen har en ultratunn och modern design. Den slående
trådlösa HP-musen X3000 ger vilken arbetsplats som helst ett trendigt lyft.
Direkt när du plockar upp den ur förpackningen ser du att den är ett
mästerverk i miniatyr som pryder ditt skrivbord. Den blanka färgfinishen har
en djup glans och ger ett sofistikerat intryck.
Uppdaterade, utökade spec.
●
HP X3000 trådlös mus har den senaste tekniken du längtat efter. En trådlös
anslutning på 2,4 GHz ger dig frihet. Batteriet räcker i 12 månader.(1) Med
rullningshjulet förflyttar du dig snabbt på webben och i dokument. Den optiska
sensorn fungerar på de flesta ytor.

Datablad

HP Wireless Mouse X3000 Cobalt Blue

Kompatibilitet

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Teknisk information

3 knappar; Rullningshjul
Optisk sensor 1 200 dpi
Trådlös USB-nanomottagare med 2,4 GHz
12 månaders batterilivslängd (1)

Yttermått

Utan emballage: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Förpackat: 198 x 139 x 53 mm

Vikt

Utan emballage: 0,080 kg
Förpackat: 0,123 kg

Garanti

2 års kommersiell HP-garanti

Produktens färg

Koboltblå

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP trådlös mus X3000 med nanomottagare; Ett AA-batteri; Dokumentation; Garantisedel

1) Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.
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