Karta produktu

HP Z3700 Wireless Mouse Red

Najwyższa pora, by Twoje
akcesoria wyraziły Twoją
osobowość. Oto nowa,
smukła, starannie
zaprojektowana mysz
bezprzewodowa , dzięki
której Twoja praca nabierze
stylu. Jest funkcjonalna. Jest
przenośna. Jest modna. Jest
Twoja.
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Kreatywna konstrukcja
●
Dzięki smukłej konstrukcji myszka stanowi stylowe uzupełnienie Twoich
ulubionych urządzeń HP i bez problemu wkomponuje się w każdą przestrzeń.
Wygodna łączność bezprzewodowa
●
Dzięki łączności bezprzewodowej o prędkości 2,4 GHz nigdy nie stracisz
kontaktu ze światem.
Akumulator o przedłużonym czasie pracy
●
Dzięki pojedynczemu akumulatorowi AA o czasie pracy do 16 miesięcy ta
mysz znosi dotychczasowe ograniczenia.
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Funkcje
●
Niebieska dioda LED umożliwia używanie myszy na wielu różnych
powierzchniach, dzięki czemu będziesz mógł z nią pracować niemal wszędzie.
●

1200 czujników optycznych zapewnia wyjątkową precyzję i niesamowitą
szybkość.

●

Po prostu włóż akumulator, podłącz odbiornik USB – i gotowe! Nie trzeba
niczego instalować.

●

Odbiornik USB można bez problemu schować wewnątrz myszki, co umożliwia
bezproblemowy transport.

●

Zgodność z systemami Windows w wersji 7, 8 i 10, Mac OS w wersji 10.3 lub
nowszej oraz Chrome OS.

●

Ciesz się spokojnym użytkowaniem dzięki standardowej rocznej ograniczonej
gwarancji HP.
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Zgodność

Zgodność z platformami wszystkich komputerów przenośnych i biurkowych z systemem Windows Vista/7/8/10 i
dostępnym portem USB.

Wymiary

Z opakowania: 101 × 60 × 25,3 mm
Zapakowane: 198 x 139 x 53 mm

Waga

Z opakowania: 0,5 kg
Zapakowane: 0,14 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Kolor produktu

Czerwony

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Mysz; Dokumentacja; Karta gwarancyjna

[1 ] Łączność bezprzewodowa do 10 m (30′).
2 Czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania.
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