Спецификация

Star Wars™ Special Edition
Wireless Mouse

Насладете се на силата на
Тъмната страна на върха
на пръстите си с мишка,
която сте родени да
владеете. С мощни
безжични възможности и
дизайн с нисък профил, тя
е тънка, елегантна и
усъвършенствана, за да ви
предостави абсолютен
контрол.

С вдъхновение от Тъмната страна
●
С Тъмната страна на Силата точно на върха на пръстите ви галактиката ще
се страхува от мощта, с която разполагате. Тематичният дизайн на Ситите
гарантира, че няма да можете да игнорирате тази безжична мишка.
Създадена за скорост Усъвършенствана за удобство
●
Без значение дали работите с дясната или с лявата ръка, ниският профил
на дизайна, преливащата арка и ненатрапчивите гумени краища
превръщат тази мишка в най-удобния избор за дългите дни в
контролната зала.
Безжична сила
●
Нищо няма да застане между вас и следващото ви галактическо
завоевание. Неограничен контрол и максимален USB обхват с напреднала
2,4 GHz свързаност и съвместимост с Link-5.

Спецификация

Star Wars™ Special Edition Wireless Mouse

Съвместимост

Моля, направете справка в QuickSpecs за списък на съвместимите продукти.

Размери

без опаковка: 101 X 64 X 25 мм
Опакован: 200 x 140 x 65 мм

Тегло

без опаковка: 0,04 кг
Опакован: 0.18 кг

Гаранция

2 години търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: P3E54AA #ABB
UPC/EAN код: 889894219688

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Безжична мишка HP; Нано USB приемник; 2 батерии АА; Документация; Гаранционна карта
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