Adatlap

HP Z3700 Wireless Mouse Red

Itt az ideje, hogy kiegészítői
illeszkedjenek az
egyéniségéhez. Bemutatjuk
az új vezeték nélküli
egerét, amelynek gondosan
tervezett, karcsú
eleganciája egyedi stílust
visz munkájába. Praktikus.
Hordozható. Divatos.
Személyre szabott.
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Stílusos kialakítás
●
Letisztult kialakítása illik kedvenc HP-eszközeihez, és bárhol kényelmesen
elfér.
A vezeték nélküli használat kényelme
●
A 2,4 GHz-es vezeték nélküli csatlakozás megbízhatóan fenntartja a
kapcsolatot.
Hosszú akkumulátor-üzemidő
●
Az egyetlen AA elemmel akár 16 hónapig is használható, az egér maximális
energiahatékonysággal működik.
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Szolgáltatások
●
A kék LED-es technológiának köszönhetően az egér a legkülönfélébb
felületeken használható, így szinte bárhol dolgozhat vele.
●

Az 1200 dpi-s optikai szenzor kivételes pontosságot és hihetetlen sebességet
biztosít.

●

Csak helyezze be az elemet, csatlakoztassa az USB-vevőegységet, és már
használhatja is. Nincs szükség telepítésre.

●

Az USB-vevőegység kényelmesen elfér az egér belsejében a problémamentes
hordozhatóság érdekében.

●

Támogatja a Windows 7, 8, 10, a Mac OS 10.3 és újabb, valamint a Chrome OS
operációs rendszereket.

●

Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.
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Kompatibilitás

Kompatibilis minden olyan Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 rendszerű noteszgéppel és asztali
platformmal, amely rendelkezik USB-csatlakozóval.

Méretek

Kicsomagolva: 101 x 60 x 25,3 mm
Csomagolva: 198 x 139 x 53 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,5 kg
Csomagolva: 0,14 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

Termékszín

Vörös

További információ

Termékszám: V0L82AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889894813190

A doboz tartalma

Egér; Dokumentáció; Jótállási jegy

Vezeték nélküli csatlakozás akár 10 m távolságig.
Az akkumulátor-üzemidő a használattól függ.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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