Adatlap

HP Wireless Mouse X3000

A szigorú szabványok és
irányelvek szerint készített
HP egér X3000 könnyedén
egyesíti az elegáns, modern
kialakítást a
használhatóságot javító,
továbbfejlesztett
funkciókkal.
Prémium HP-minőség
●
70 év tapasztalat. Szigorú minőség-ellenőrzés. A világ vezető
noteszgépgyártóinak egyike. A HP az iparág néhány nagyon szigorú
szabványának is megfelelő, élvonalbeli termékeket szállít, melyek tovább
fokozzák a csatlakozás és a kommunikáció minőségét.
Elegáns, vonzó kialakítás
●
Az elegáns és modern HP egér X3000 azonnal trendivé varázsol bármely
munkahelyet. A fényes fekete és fémes szürke elemek finoman csillognak. Az
íves körvonalak pedig csábító formát hoznak létre.
Korszerűsített, továbbfejlesztett jellemzők
●
A HP vezeték nélküli egér X3000 a legújabb funkciókat nyújtja. A 2,4 GHz-es
vezeték nélküli kapcsolat megszabadítja a kábeldzsungeltől. Az akkumulátor
élettartama 12 hónap.(1) A görgetőkerék szinte átrepíti a webes tartalmakon
és a dokumentumokon. Az optikai érzékelő a legtöbb felületen használható.
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Kompatibilitás

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Ajánlott
rendszerkövetelmények

Szabad USB-port; Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Műszaki jellemzők

optikai érzékelő (max. 1200 CPI); 3 gomb; nano USB vezeték nélküli vevő 2,4 GHz

Műszaki specifikáció

3 gomb; Görgetőkerék
1200 dpi-s optikai szenzor
USB vezeték nélküli nano-vevőegység 2,4 GHz
12 hónapos elemüzemidő (1)

Méretek

Kicsomagolva: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Csomagolva: 110 x 70 x 52 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,080 kg
Csomagolva: 0,123 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

Termékszín

Fekete

További információ

Termékszám: H2C22AA #ABB
UPC/EAN-kód: 886112723286

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP vezeték nélküli egér X3000 nano érzékelővel; Egy AA elem; Dokumentáció; Jótállási jegy

(1) Az akkumulátor aktuális üzemideje a használattól és a környezeti feltételektől függően változhat.
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