Φύλλο δεδομένων

HP Wireless Mouse X3000

Το ποντίκι HP X3000 έχει
κατασκευαστεί βάσει
αυστηρών προτύπων και
οδηγιών και συνδυάζει
άψογα την κομψή και
μοντέρνα σχεδίαση με
προηγμένα χαρακτηριστικά
που βελτιώνουν τη
διάρκεια ζωής του.

Ανώτερα πρότυπα HP
●
70 χρόνια εμπειρία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Ένας από τους κορυφαίους
κατασκευαστές φορητών υπολογιστών παγκοσμίως. Η HP προσφέρει
προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένα σύμφωνα με μερικά από τα
αυστηρότερα πρότυπα του κλάδου, για βελτιωμένες δυνατότητες σύνδεσης
και επικοινωνίας.
Κομψή, ελκυστική σχεδίαση
●
Το κομψό και μοντέρνο ποντίκι HP X3000 προσθέτει στυλ σε όλους τους
χώρους εργασίας. Το γυαλιστερό μαύρο και μεταλλικό γκρι χρώμα
προσδίδουν εξεζητημένη εμφάνιση. Επιπλέον, το γεμάτο καμπύλες σχήμα
του είναι σαγηνευτικό.
Βελτιωμένες προδιαγραφές
●
Το ασύρματο ποντίκι HP X3000 διαθέτει την τελευταία τεχνολογία που
αναζητάτε. Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz σας απελευθερώνει. Η μπαταρία
διαρκεί 12 μήνες(1). Ο τροχός κύλισης προσφέρει γρήγορη μετακίνηση στο
web και στα έγγραφα. Ο οπτικός αισθητήρας λειτουργεί στις περισσότερες
επιφάνειες.
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Συμβατότητα

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Συνιστώμενες απαιτήσεις
συστήματος

Διαθέσιμη θύρα USB, Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οπτικός αισθητήρας (1200 CPI μεγ.), 3 κουμπιά, ασύρματος νανοδέκτης USB στα 2,4 GHz

Τεχνικά χαρακτηριστικά

3 κουμπιά, ροδέλα κύλισης
Οπτικός αισθητήρας 1200 dpi
Ασύρματος νανοδέκτης USB στα 2,4 GHz
Διάρκεια ζωής μπαταρίας 12 μήνες (1)

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Συσκευασμένο: 110 x 70 x 52 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,080 kg
Συσκευασμένο: 0,123 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: H2C22AA #ABB
UPC/EAN code: 886112723286

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ασύρματο ποντίκι HP X3000 με νανοδέκτη; Μία μπαταρία AA, Τεκμηρίωση; Κάρτα εγγύησης

(1) Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
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