Veri sayfası

HP Z3200 Wireless Mouse
Natural Silver

HP Kablosuz Fare Z3200,
güçlü mavi LED optik izleme
özelliği sağlar. İki elle de
kullanılabilen şekli ve bilinen
düğme denetimleri ile
kullanımı oldukça kolaydır.
Kompakt sınırlı denetim.
●

Benzersiz şekilde şık ve küçük bir arayüz sağlayan eşsiz kauçuk saplarla
çevrelenmiş kapaklı tasarım ile arkadaş ve iş arkadaşlarınızı etkileyin ve
dikkatleri üzerinize toplayın.

●

1.600 dpi optik sensör içeren eşsiz Mavi LED teknolojisinin kullanıldığı
olağanüstü izleme özelliği sayesinde mermer, granit ve hatta halı gibi hemen
hemen her yüzeyde kullanılabilir.
1

●

Nano USB alıcının kullanımı oldukça kolaydır. Fişe taktığınızda 2.4 GHz bağlantı
aracılığıyla fare ile otomatik olarak eşitlenir. Artık kullanmaya hazırsınız!
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Veri sayfası

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

Uyumluluk

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

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 95 x 57,5 x 33,5 mm
Paketli: 139 x 53 x 198 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,119 kg
Paketli: 0,183 kg

Teknik Özellikler

3 düğme ve kaydırma tekerleği
1600 dpi optik algılayıcı
Nano alıcı
12 aylık pil ömrü 3

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Ürün rengi

Gümüş rengi

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Fare; İki adet AA pil; Hızlı başlangıç kılavuzu; Nano alıcı; Garanti

Mavi LED optik sensörün cam, ayna veya diğer şeffaf yüzeylerde çalışacağı garanti edilmez.
Kullanılabilir USB bağlantı noktası gerekir; Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista işletim sistemleriyle uyumludur.
3 Gerçek pil ömrü kullanım ve çevre koşullarına göre değişir.
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