Dataark

HP Z3200 Wireless Mouse
Natural Silver

HP's trådløse mus Z3200
giver avanceret, blå optisk
LED-registrering. Den
symmetriske facon og de
velkendte knapper er
nemme at bruge. Kompakt,
afrundet kontrol.
●

Gør indtryk, og væk dine venner og kollegers interesse med det unikke
muslingeskaldesign med afrundede gummihåndtag, der til sammen giver en
utrolig flot og kompakt brugergrænseflade.

●

Den fantastiske følsomhed via optisk sensor med 1600 dpi og unik blå
LED-teknologi kan bruges på alle overflader, deriblandt marmor, granit og
endda tæpper.
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●

USB-nanomodtageren er næsten for let at bruge. Den skal blot sættes i, og så
synkroniseres den automatisk med musen ved hjælp af en 2,4
GHz-forbindelse. Nu er du klar!
2

Dataark

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

Kompatibilitet

Windows XP/Vista/7/8/10; Mac OSX

Mål

Udpakket: 95 x 57,5 x 33,5 mm
Pakket: 139 x 53 x 198 mm

Vægt

Udpakket: 0,119 kg
Pakket: 0,183 kg

Tekniske specifikationer

Tre standardknapper og rullehjul
Optisk sensor på 1600 dpi
Nano-modtager
12 måneders batterilevetid 3

Garanti

HP's 2-års garanti

Produktfarve

Sølv

Yderligere oplysninger

P/N: N4G84AA #ABB
UPC/EAN code: 725184015397

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Mus; To AA-batterier; Startvejledning; Nano-modtager; Garanti

Det garanteres ikke, at lasersensoren fungerer på glas-, spejloverfalder samt blanke eller klare overflader.
Kræver en ledig USB-port; Kompatibel med operativsystemerne Windows 10, Windows 8, Windows 7; Windows XP, Windows Vista.
3 Den faktiske batterilevetid afhænger af brug samt miljøforhold.
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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