Dataark

HP Z3200 Wireless Mouse
Natural Silver

HP trådløs mus Z3200 gir
kraftig Blue LED optisk
sporing. Utforming for
begge hender og kjente
knappekontroller gjør den
enkel å bruke. Kompakte,
avrundet kontroll.
●

Imponer og fengsle venner og medarbeidere med den unike hengslede
designen omgitt av gummihåndtak, som gir et unikt stilig og kompakt
brukergrensesnitt.

●

Eksepsjonell sporing med 1600 dpi optisk sensor, som bruker unik Blue
LED-teknologi, tillater bruk på praktisk talt alle overflater, inkludert marmor,
granitt og til og med tepper.
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●

Nano USB-mottakeren er nesten for enkel. Bare plugg den inn så
synkroniseres den automatisk med musen via en 2,4 GHz-tilkobling. Nå er du
klar!
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Dataark

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

Kompatibilitet

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

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,119 kg
Pakket: 0,183 kg

Tekniske data

Tre knapper og rullehjul
1600 dpi optisk sensor
Nano-mottaker
12 måneders batteritid 3

Garanti

2-årig HP kommersiell garanti

Produktfarge

Sølv

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Mus; To AA-batterier; Hurtigstartveiledning; Nano-mottaker; Garanti

Blå LED optisk sensor garanteres ikke å fungere på glassflater, speil eller gjennomsiktige flater.
Krever ledig USB-port; Kompatibel med operativsystemene Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP og Windows Vista.
3 Faktisk batteritid vil variere etter bruk og miljøforhold.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil
eller utelatelser.
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