Φύλλο δεδομένων

HP Z3200 Wireless Mouse
Natural Silver

Το ασύρματο ποντίκι HP
Z3200 παρέχει ισχυρή
οπτική ιχνηλάτηση Blue
LED. Η αμφιδέξια σχεδίαση
και τα οικεία στοιχεία
ελέγχου είναι εύχρηστα.
Συμπαγής, εργονομικός
έλεγχος.
●

Εντυπωσιάστε τους φίλους και τους συναδέλφους σας με τη μοναδική
σχεδίαση σε σχήμα αχιβάδας, που αγκαλιάζει τις στρογγυλές λαβές από
καουτσούκ, παρέχοντας ένα ιδιαίτερα κομψό και συμπαγές περιβάλλον
χρήστη.

●

Εξαιρετική ιχνηλάτηση χάρη στον οπτικό αισθητήρα 1.600 dpi που
χρησιμοποιεί τη μοναδική τεχνολογία Blue LED, επιτρέποντας έτσι τη χρήση
σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμα και σε μάρμαρο, γρανίτη ή χαλί.
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●

Ο νανοδέκτης USB είναι τόσο απλός. Απλά συνδέστε τον και αυτόματα θα
συγχρονιστεί με το ποντίκι μέσω σύνδεσης 2,4 GHz. Και είστε έτοιμοι!
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Φύλλο δεδομένων

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

Συμβατότητα

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

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 95 x 57,5 x 33,5 mm
Συσκευασμένο: 139 x 53 x 198 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,119 kg
Συσκευασμένο: 0,183 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

3 κουμπιά και τροχός κύλισης
Οπτικός αισθητήρας 1.600 dpi
Νανοδέκτης
Διάρκεια ζωής μπαταρίας 12 μήνες 3

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Χρώμα προϊόντος

Ασημί

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποντίκι; Δύο μπαταρίες ΑΑ; Οδηγός γρήγορης έναρξης; Νανοδέκτης; Εγγύηση

Δεν παρέχεται εγγύηση ότι ο οπτικός αισθητήρας Blue LED θα λειτουργεί σε γυαλί, καθρέφτες ή διάφανες επιφάνειες.
Απαιτείται διαθέσιμη θύρα USB. Συμβατότητα με Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP και Windows Vista.
3 Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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