Karta produktu

HP Wireless Mouse X3000

Zaprojektowana zgodnie ze
standardami i ścisłymi
wytycznymi mysz HP
X3000 łączy smukłą,
nowoczesną konstrukcję z
przydatnymi,
zaawansowanymi
funkcjami.
Standardy Premium HP
●
70 lat doświadczenia. Dokładna kontrola jakości. Jeden z największych na
świecie producentów komputerów przenośnych. Firma HP oferuje
najnowocześniejsze produkty skonstruowane zgodnie z najbardziej
rygorystycznymi standardami, ułatwiające nawiązywanie połączeń i
komunikację.
Stylowa, atrakcyjna konstrukcja
●
Elegancka i nowoczesna mysz HP X3000 nadaje modny wygląd każdej
przestrzeni roboczej. Błyszcząca czerń i metaliczna szarość świadczą o
wyrafinowaniu. Wygięta linia uwodzi kształtem.
Zaktualizowane, ulepszone charakterystyki techniczne
●
Bezprzewodowa mysz HPX3000 jest wyposażona w najnowsze technologie.
Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz zapewnia swobodę pracy. Okres
eksploatacji baterii wynosi 12 miesięcy.(1) Kółko ułatwia poruszanie się po
Internecie i dokumentach. Czujnik optyczny działa na większości powierzchni.

Karta produktu

HP Wireless Mouse X3000

Zgodność

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Zalecane wymagania
systemowe

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

Właściwości techniczne

Czujnik optyczny (maks. 1200 CPI); 3 przyciski; Nanoodbiornik bezprzewodowy USB 2,4 GHz

Dane techniczne

3 przyciski; Rolka przewijania
Czujnik optyczny 1200 dpi
Nanoodbiornik bezprzewodowy USB 2,4 GHz
Żywotność baterii: 12 miesięcy (1)

Wymiary

Z opakowania: 94,85 mm x 57 mm x 39,11 mm
Zapakowane: 110 mm x 70 mm x 52 mm

Waga

Z opakowania: 0,080 kg
Zapakowane: 0,123 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Kolor produktu

Czarny

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Mysz bezprzewodowa HP X3000 z nanoodbiornikiem; Jedna bateria AA; Dokumentacja; Karta gwarancyjna

(1) Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od sposobu jego użytkowania oraz warunków otoczenia.
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