Specifikace

HP Z3700 Wireless Mouse Red

Je na čase, aby vaše
příslušenství odpovídalo
vaší osobnosti. Seznamte
se s novou bezdrátovou
myší s důmyslným
zpracováním, která do vaší
práce přinese stylový
design. Je funkční. Je
přenosná. Je elegantní. Je
vaše.
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Navrženo s vytříbeným vkusem
●
Stylový design bude doplňkem vašich oblíbených zařízení HP a vejde se
prakticky kamkoli.
Bezdrátový komfort
●
Bezdrátové připojení 2,4 GHz vám zajistí spolehlivou konektivitu.
Baterie, která vydrží
●
S životností až 16 měsíců na jedinou baterii AA byla tato myš navržena k
překonávání limitů.
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Funkce
●
S technologií Blue LED můžete myš používat na mnoha různých površích,
abyste mohli pracovat prakticky odkudkoli.
●

Optický senzor s rozlišením 1 200 dpi zajišťuje mimořádnou přesnost a
neuvěřitelnou rychlost ovládání.

●

Stačí vložit baterii, připojit přijímač USB a můžete myš začít používat. Není
třeba nic instalovat.

●

Přijímač USB se pohodlně vejde dovnitř myši, což dále usnadňuje přenášení.

●

Podporuje systémy Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 nebo novější, a Chrome OS.

●

Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Specifikace

HP Z3700 Wireless Mouse Red

Kompatibilita

Kompatibilní se všemi notebooky a stolními počítači se systémem Windows Vista/7/8/10 a dostupným portem
USB.

Rozměry

Bez obalu: 101 x 60 x 25,3 mm
Balení: 198 x 139 x 53 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,5 kg
Balení: 0,14 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Barva produktu

Červená

Další informace

P/N: V0L82AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889894813190

Co je obsaženo v krabici
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Funkce bezdrátového připojení s dosahem až 10 m.
Životnost baterie závisí na používání.
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