Folha de Dados

Star Wars™ Special Edition
Wireless Mouse

Tenha o poder do lado
negro na ponta dos seus
dedos com um rato que
nasceu para empunhar.
Com poderosas
capacidades sem fios e
design de baixo perfil, é
fino, elegante e refinado
para proporcionar-lhe o
controlo total.

Inspirado no lado negro
●
Com o lado negro da Força na ponta dos seus dedos, a galáxia terá medo do
poder que comanda. O design com temática Sith torna-o o único rato sem fios
que ninguém pode ignorar.
Concebido para a velocidade. Refinado para o conforto
●
Quer seja dextro ou esquerdino, o design de baixo perfil, o arco fluído e as
aderências laterais subtis tornam-no o rato mais confortável para dias longos
na sala de comando.
Poder sem limites
●
Nada será capaz de impedir a sua próxima conquista galáctica. Um controlo
sem restrições alia-se a um espaço USB maximizado com conectividade sem
fios avançada de 2,4 GHz e compatibilidade Link-5.

Folha de Dados

Star Wars™ Special Edition Wireless Mouse

Compatibilidade

Consulte as especificações rápidas ("QuickSpecs") para obter uma lista de produtos compatíveis.

Dimensões

Fora da caixa: 101 X 64 X 25 mm
Embalado: 200 x 140 x 65 mm

Peso

Fora da caixa: 0,04 kg
Embalado: 0,18 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

P/N: P3E54AA #ABB
UPC/EAN code: 889894219688

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Rato sem fios HP; Recetor Nano USB; Duas pilhas AA; Documentação; Cartão de garantia
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