גיליון נתונים

HP Wireless Mouse X3000

העכבר  HP Mouse X3000הבנוי
בהתאם לתקנים ולהנחיות
קפדניים ,משלב בקלות את
העיצוב המלוטש והמודרני עם
מאפיינים מתקדמים ,המשפרים
את איכות החיים.

תקני  HPאיכותיים
●  70שנות ניסיון .בקרת איכות קפדנית .אחד מיצרני המחשבים הניידים המובילים בעולם HP .מספקת מוצרים
מתקדמים הבנויים בהתאם לתקנים המחמירים ביותר בתעשיה לשיפור אופן ההתחברות וניהול התקשורת.
עיצוב מסוגנן ומושך
● העכבר  HP Mouse X3000המלוטש והמודרני מוסיף מיד חותם של עיצוב אופנתי במיוחד לכל שטח עבודה .ברק
מתוחכם של שחור מבריק ואפור מטאלי .בנוסף ,קווי המתאר המעוגלים מעניקים למוצר את צורתו המושכת.
מפרטים מעודכנים ומשופרים
● העכבר  HP Wireless Mouse X3000כולל את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלה אתה משתוקק .החיבור האלחוטי של
 2.4GHzמשחרר אותך מהכבלים .חיי הסוללה נמשכים  12חודשים (1).גלגל הגלילה מפלס את הדרך במהירות בין דפי
האינטרנט והמסמכים .חיישן אופטי עובד על רוב המשטחים.

גיליון נתונים

עכבר אלחוטי HP X3000 Wireless Mouse

תאימות

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

דרישות מערכת מומלצות

יציאת  USBזמינה; Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

מאפיינים טכניים

חיישן אופטי ) 1,200 CPIלכל היותר(;  3לחצנים; מקלט  USBמיני אלחוטי ב2.4 GHz-

מפרטים טכניים

 3לחצנים; גלגל גלילה
חיישן אופטי של 1,200 dpi
מקלט  USBמיני אלחוטי ב2.4 GHz-
אורך חיי סוללה של  12חודשים )(1

משקל

מחוץ לאריזה 0.080 :ק"ג
ארוז 0.123 :ק"ג

תיאור מחבר

אורך חיי סוללה

ממדים

אחריות

צבע מוצר

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מקלט  USBמיני אלחוטי ב2.4 GHz-
אורך חיי סוללה של  12חודשים )(1

מחוץ לאריזה 39.11 x 57 x 94.85 :מ"מ
ארוז 52 x 70 x 110 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים
שחור

P/N: H2C22AA #ABB
קוד UPC/EAN: 886112723286
סין

עכבר אלחוטי  HP Wireless Mouse X3000עם מקלט ננו; סוללת  AAאחת; תיעוד; תעודת אחריות

) (1חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולתנאי הסביבה.
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