Спецификация

HP X900 Wired Mouse

Надеждното качество не
трябва да струва скъпо, а с
оптичната мишка HP
получавате страхотни
функции на неустоима
цена. Контурната й форма
и плавно време на
реакция гарантират
прецизен, удобен контрол,
който е готов за
целодневна
производителност всеки
ден.

Контурен комфорт
●
Контурна форма, проектирана за целодневен комфорт независимо коя
ръка използвате.
Плавен контрол
●
Мощен 1000 dpi оптичен сензор за прецизно движение върху повечето
повърхности.
Създаден да бъде издръжлив
●
Стриктни стандарти и указания на HP гарантират дълготрайно качество.
Функции
●
Решение с 3 бутона и вградено колелце за превъртане за оптимизирана
производителност.
●

Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция на
HP.
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●

Поддържа Windows 7 и по-нова версия и Mac OS X 10.x и по-нова версия.

Спецификация

HP X900 Wired Mouse

Съвместимост

Съвместима с всички платформи преносими и настолни компютри с Windows Vista/7/8/10 и наличен USB
порт.

Размери

без опаковка: 115 x 61 x 39 мм
Опакован: 129 x 78 x 47 мм

Тегло

без опаковка: 0,07 кг
Опакован: 0,1 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: V1S46AA #ABB
UPC/EAN код: 889894905802

Какво има в кутията

Кабелна мишка HP X900; Ръководство за бърз старт; Бележки към продукта; Гаранционна карта

HP включва двугодишна ограничена гаранция с денонощна онлайн поддръжка. За подробности се консултирайте с Центъра за поддръжка на клиенти на
HP или посетете www.hp.com/go/orderdocuments. Изисква се интернет достъп, който не е включен в пакета.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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