Dataark

HP X900 Wired Mouse

Pålidelig kvalitet bør ikke
koste det hvide ud af
øjnene, og med den optiske
HP-mus får du fantastiske
funktioner til en pris, der er
uimodståelig. Den
afrundede form og jævne
registrering sikrer præcis og
komfortabelt kontrol, så du
er klar til at arbejde
produktivt hele dagen, hver
dag.

En afrundet behagelig form
●
En afrundet form, der er designet til at føles behagelig – hele dagen og i begge
hænder.
Jævne bevægelser
●
Effektiv optisk sensor på 1000 dpi giver præcis registrering af bevægelser på
de fleste overflader.
Bygget med henblik på holdbarhed
●
HP's strenge standarder og retningslinjer sikrer holdbarhed og kvalitet.
Funktioner
●
3 knapper og et indbygget scrollehjul giver optimal produktivitet.
●

Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

●

Understøtter Windows 7 og nyere samt Mac OS X 10.x og nyere.
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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: 115 x 61 x 39 mm
Pakket: 129 x 78 x 47 mm

Vægt

Udpakket: 0,07 kg
Pakket: 0,1 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Yderligere oplysninger

P/N: V1S46AA #ABB
UPC/EAN code: 889894905802

Kassens indhold

HP X900-mus med ledning; Startvejledning; Produktmeddelelser; Garantikort

HP yder 2 års begrænset garanti med onlinesupport døgnet rundt. Kontakt HP's kundesupportcenter for at få yderligere oplysninger, eller gå ind på
www.hp.com/go/orderdocuments. Internetadgang kræves og medfølger ikke.
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