Φύλλο δεδομένων

HP Z3700 Wireless Mouse White

Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε
έναν εξοπλισμό αντάξιο της
προσωπικότητάς σας.
Ανακαλύψτε ένα νέο
ασύρματο ποντίκι
προσεκτικά σχεδιασμένο
για να εμπλουτίζει την
εργασία σας με το μοναδικά
κομψό στυλ του. Είναι
λειτουργικό. Είναι φορητό.
Είναι της μόδας. Είναι δικό
σας.
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Εκλεπτυσμένη σχεδίαση
●
Η κομψή σχεδίαση συμπληρώνει τις αγαπημένες σας συσκευές HP και
προσαρμόζεται άνετα οπουδήποτε.
Ασύρματη πρακτικότητα
●
Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz σας κρατάει πάντα συνδεδεμένους.
Μπαταρία που διαρκεί
●
Με διάρκεια έως 16 μήνες με μία μόνο μπαταρία AA , το ποντίκι αυτό έχει
σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσει τα όρια.
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Χαρακτηριστικά
●
Η τεχνολογία Blue LED επιτρέπει τη λειτουργία του ποντικιού σε ένα ευρύ
φάσμα επιφανειών, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε από σχεδόν οπουδήποτε.
●

Οι 1.200 οπτικοί αισθητήρες παρέχουν εξαιρετική ακρίβεια και απίστευτη
ταχύτητα.

●

Απλώς τοποθετήστε τη μπαταρία, συνδέστε το δέκτη USB και είστε έτοιμοι.
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα.

●

Ο δέκτης USB χωράει άνετα στο εσωτερικό του ποντικιού, για εύκολη
φορητότητα.

●

Υποστηρίζει Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 ή νεότερη έκδοση, καθώς και
Chrome OS.

●

Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλες τις πλατφόρμες φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών με Windows Vista/7/8/10 και
διαθέσιμες θύρες USB.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 101 x 60 x 25,3 mm
Συσκευασμένο: 198 x 139 x 53 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,5 kg
Συσκευασμένο: 0,14 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Χρώμα προϊόντος

Λευκό

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: V0L80AA #ABB
UPC/EAN code: 889894813152

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποντίκι, τεκμηρίωση, κάρτα εγγύησης
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Ασύρματη συνδεσιμότητα σε απόσταση έως 30 πόδια (10 m).
Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση.
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