Adatlap

HP Z3200 Wireless Mouse
Natural Silver

A HP Z3200 vezeték nélküli
egér hatékony, kék LED-es
optikai követést biztosít.
Kétkezes kialakításának és
ismerős gombvezérlőinek
köszönhetően egyszerű a
használata. Kompakt,
határozott vonalú vezérlő.
●

Ismerőseit és munkatársait is lenyűgözheti az egyedi lenyitható kialakítással
és a határozott vonalú gumifogantyúkkal, amelyek egyéni, stílusos és
kompakt felhasználói felületet alkotnak.

●

Az egyedi kék LED-es technológiát használó 1600 dpi-s optikai érzékelő
kivételes követési képességeinek köszönhetően szinte minden felületen,
például márványon, grániton, szőnyegen is használható .
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●

A nano USB-vevőegység használata nem is lehetne egyszerűbb. Csak
csatlakoztassa, és automatikusan szinkronizálja magát az egérrel egy 2,4
GHz-es kapcsolaton keresztül. Már készen is van!
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Adatlap

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

Kompatibilitás

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

Méretek

Kicsomagolva: 95 x 57,5 x 33,5 mm
Csomagolva: 139 x 53 x 198 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,119 kg
Csomagolva: 0,183 kg

Műszaki specifikáció

Három gomb és görgetőkerék
1600 dpi-s optikai szenzor
Nano vevőkészülék
12 hónapos akkumulátor-élettartam3

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

Termékszín

Ezüst

További információ

Termékszám: N4G84AA #ABB
UPC/EAN-kód: 725184015397

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

Egér; 2 db AA elem; Rövid útmutató; Nano vevőkészülék; Jótállás

A kék LED-es optikai érzékelők működése üveg-, tükör- vagy átlátszó felületeken nem garantált.
Elérhető USB-port szükséges hozzá; Kompatibilis a Windows 10, a Windows 8, a Windows 7, a Windows XP és a Windows Vista operációs rendszerrel.
3A tényleges akkumulátor-élettartam a használattól és a környezeti viszonyoktól függően változhat.
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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