Folha de Dados

HP Z3200 Wireless Mouse
Natural Silver

O rato sem fios HP Z3200
oferece um potente
seguimento ótico por LED
azul. A sua forma
ambidestra e familiares
controlos por botões são
fáceis de utilizar. Controlo
compacto.
●

Impressione e intrigue os seus amigos e colegas de trabalho com o design
único tipo concha, que envolve os contornos em borracha - tudo isto
proporcionando uma interface de utilizador compacta e com um estilo único.

●

O seguimento excecional com sensor ótico de 1600 ppp (pontos por polegada)
que utiliza uma tecnologia única de LED azul, permite a utilização em
praticamente qualquer superfície, incluindo mármore, granito e até mesmo
carpetes.
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●

O nano-recetor USB é quase demasiado simples. Basta ligar e ele
sincroniza-se automaticamente com o rato através de uma ligação de 2,4
GHz. Agora sim, está pronto!
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Folha de Dados

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

Compatibilidade

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

Dimensões

Fora da caixa: 95 x 57,5 x 33,5 mm
Embalado: 139 x 53 x 198 mm

Peso

Fora da caixa: 0,119 kg
Embalado: 0,183 kg

Especificações técnicas

3 botões e roda de deslocamento
Sensor ótico de 1600 ppp
Recetor Nano
Vida útil da bateria de 12 meses 3

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Cor do Produto

Prateado

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Rato; Duas pilhas AA; Guia de introdução; Recetor nano; Garantia

Não é garantido que o sensor ótico de LED azul funcione em superfícies de vidro, espelhadas ou transparentes.
Requer uma porta USB disponível; Compatível com os sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP e Windows Vista.
3 A vida útil real da bateria irá variar com a utilização e condições ambientais.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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