Dataark

HP Z3700 Wireless Mouse Blue

Det er på tide, at dit tilbehør
passer til din personlige stil.
Mød din nye trådløse mus ,
som er omhyggeligt
udformet med et
enestående og slankt
design. Den er funktionel.
Den er bærbar. Den er
moderne. Den er din.
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Stilfuldt design
●
Det slanke design passer perfekt til dine foretrukne HP-enheder og passer
godt ind hvor som helst.
Praktisk trådløs forbindelse
●
Med den trådløse 2,4-GHz-teknologi får du en driftsikker forbindelse.
Lang batterilevetid
●
Med op til 16 måneders batterilevetid med et enkelt AA-batteri er denne mus
designet til at flytte grænser.
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Funktioner
●
Med den blå LED-teknologi kan musen bruges på mange forskellige overflader,
så du kan arbejde stort set hvor som helst.
●

1.200 optiske sensorer giver dig enestående nøjagtighed og utrolig hastighed.

●

Du skal blot sætte batteriet i og tilslutte USB-modtageren – så er den klar til
brug. Det er ikke nødvendigt at installere noget som helst.

●

USB-modtageren kan opbevares inde i selve musen, så den er nem at tage
med.

●

Understøtter Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 og nyere og Chrome OS.

●

Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.
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Kompatibilitet

Kompatibel på tværs af alle bærbare computere og stationære platforme med Windows Vista/7/8/10 og ledige
USB-porte.

Mål

Udpakket: 101 x 60 x 25,3 mm
Pakket: 198 x 139 x 53 mm

Vægt

Udpakket: 0,5 kg
Pakket: 0,14 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Produktfarve

Blå

Yderligere oplysninger

P/N: V0L81AA #ABB
UPC/EAN code: 889894813176

Kassens indhold

Mus; Dokumentation; Garantikort
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Trådløs forbindelse på op til 10 meter.
Batterilevetiden afhænger af brugen.
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