Karta produktu

HP X900 Wired Mouse

Jakość, na której można
polegać, nie powinna wiązać
się z dużymi wydatkami, a
dzięki myszy optycznej HP
zyskasz niesamowitą
wygodę użytkowania
w cenie, której nie można
się oprzeć. Wyprofilowany
kształt myszki
i błyskawiczny czas reakcji
zapewniają pełną wygodę
i precyzję, dzięki czemu
mysz jest przystosowana
do pracy przez cały dzień,
7 dni w tygodniu.

Wyprofilowana wygoda
●
Wyprofilowana konstrukcja zapewnia komfortową pracę przez cały dzień –
zarówno lewo-, jak i praworęcznym użytkownikom.
Płynna obsługa
●
Zaawansowany czujnik optyczny o rozdzielczości 1000 dpi zapewnia precyzję
ruchu na większości powierzchni.
Budowany z myślą o trwałości
●
Dzięki swym surowym standardom i wytycznym HP zapewnia jakość, która
przetrwa próbę czasu.
Funkcje
●
3 przyciski i wbudowana rolka do przewijania zapewniają optymalną
wydajność w pracy.
●

Ciesz się spokojnym użytkowaniem dzięki standardowej dwuletniej
ograniczonej gwarancji HP .
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●

Zgodność z systemami Windows w wersji 7 lub nowszej oraz Mac OS X
w wersji 10.x lub nowszej.
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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: 115 × 61 × 39 mm
Zapakowane: 129 × 78 × 47 mm

Waga

Z opakowania: 0,07 kg
Zapakowane: 0,1 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Mysz przewodowa HP X900; Skrócona instrukcja obsługi; Uwagi dotyczące produktu; Karta gwarancyjna

HP uwzględnia dwuletnią ograniczoną gwarancję z całodobową (24×7) pomocą techniczną online. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi
klienta HP lub odwiedź stronę www.hp.com/go/orderdocuments. Wymaga dostępu do internetu – nie stanowi części zestawu.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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