גיליון נתונים

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

העכבר האלחוטי HP Z3200
מספק עקיבה אופטית
רבת-עוצמה עם תאורת LED
כחולה .צורתו המותאמת לשתי
הידיים ולחצני בקרה מוכרים
קלים לשימוש .שילוב של בקרה
ועיצוב מעוגל וקומפקטי.

● הרשם וסקרן את החברים והעמיתים לעבודה עם העיצוב הייחודי דמוי הצדפה העוטף את דפנות הגומי המעוגלות -
המספקים ממשק משתמש ייחודי ,מסוגנן וקומפקטי.
● מעקב יוצא מן הכלל בעזרת חיישן אופטי של  1,600 dpiבאמצעות הטכנולוגיה הייחודית של תאורת ה LED-הכחולה
1
מאפשר שימוש כמעט על כל סוגי המשטחים ,כולל משטחי שיש ,גרניט ואפילו שטיחים.
● השימוש במקלט ננו בחיבור  USBהוא כמעט קל מדי .כל שעליך לעשות הוא לחבר אותו והוא מסתנכרן באופן אוטומטי
העכבר באמצעות חיבור  2.2.4 GHzכעת אתה מוכן!

גיליון נתונים

עכבר אלחוטי  HP Z3200בצבע כסף טבעי

תאימות

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

תיאור מחבר

מקלט ננו

סוללה

 2סוללות AA

אורך חיי סוללה

אורך חיי סוללה של  12חודשים

משקל

מחוץ לאריזה 0.119 :ק"ג
ארוז 0.183 :ק"ג

ממדים

3

מחוץ לאריזה 33.5 x 57.5 x 95 :מ"מ
ארוז 198 x 53 x 139 :מ"מ

מפרטים טכניים

שלושה לחצנים וגלגל גלילה
חיישן אופטי של 1,600 dpi
מקלט ננו
אורך חיי סוללה של  12חודשים 3

צבע מוצר

כסף

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים
P/N: N4G84AA #ABB
קוד UPC/EAN: 725184015397
סין

עכבר; שתי סוללות  ;AAמדריך הפעלה מהירה; מקלט ננו; אחריות

 1פעילות חיישן אופטי עם תאורת  LEDכחולה אינה מובטחת על משטחי זכוכית ,מראות או משטחים שקופים.
 2נדרשת יציאת  USBזמינה; תואם למערכות הפעלה .Windows Vista ,Windows XP ,Windows 7 ,Windows 8 ,Windows 10
 3חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולתנאי הסביבה.

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות .© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש .המאפיינים
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