Φύλλο δεδομένων

HP X900 Wired Mouse

Η αξιόπιστη ποιότητα δεν
πρέπει να είναι ακριβή – με
το οπτικό ποντίκι HP
απολαμβάνετε εκπληκτικά
χαρακτηριστικά σε
ακαταμάχητη τιμή. Το
εργονομικό σχήμα και ο
άμεσος χρόνος απόκρισης
διασφαλίζουν ακριβή και
άνετο έλεγχο που
διευκολύνει την
παραγωγικότητα, κάθε
μέρα, όλη μέρα.

Εργονομική άνεση
●
Εργονομικό σχήμα για άνεση όλη την ημέρα και στα δύο χέρια.
Απόλυτος έλεγχος
●
Πανίσχυρος οπτικός αισθητήρας 1.000 dpi για ακρίβεια κίνησης στις
περισσότερες επιφάνειες.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
●
Τα αυστηρά πρότυπα και οι οδηγίες της HP διασφαλίζουν ποιότητα μεγάλης
διάρκειας.
Χαρακτηριστικά
●
Λύση με 3 κουμπιά και ενσωματωμένο τροχό κύλισης για βελτιωμένη
παραγωγικότητα.
●

Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

●

Υποστηρίζει Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, και Mac OS X 10.x και
νεότερες εκδόσεις.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλες τις πλατφόρμες φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών με Windows Vista/7/8/10 και
διαθέσιμες θύρες USB.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 115 x 61 x 39 mm
Συσκευασμένο: 129 x 78 x 47 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,07 kg
Συσκευασμένο: 0,1 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ενσύρματο ποντίκι ΗΡ X900; Οδηγός γρήγορης έναρξης; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης

Η HP παρέχει περιορισμένη εγγύηση δύο ετών με online υποστήριξη διαθέσιμη 24x7. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της
HP ή ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/orderdocuments. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
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