Folha de Dados

HP X900 Wired Mouse

Qualidade fiável a um custo
acessível. Com o rato ótico
HP, conte com
funcionalidades
impressionantes a um preço
irresistível. Com um design
arredondado e o rápido
tempo de resposta que lhe
oferecem um controlo
preciso e confortável, este
rato está pronto para a
produtividade diária ao
longo do dia.

Conforto e ergonomia
●
Um design arredondado e ergonómico concebido para proporcionar conforto
às suas mãos durante todo o dia.
Controlo suave
●
Potente sensor ótico de 1000 ppp para um movimento preciso na maioria das
superfícies.
Construído para durar
●
As rigorosas normas e diretrizes da HP asseguram uma qualidade duradoura.
Funcionali.
●
Solução com 3 botões e uma roda de deslocamento incorporada para uma
produtividade otimizada.
●

Usufrua tranquilamente do seu dispositivo com uma garantia limitada normal
de dois anos da HP.
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●

Suporta Windows 7 e posterior, e Mac OS X 10.x e posterior.

Folha de Dados

HP X900 Wired Mouse

Compatibilidade

Compatível com todas as plataformas de notebooks e desktops com Windows Vista/7/8/10 e porta USB
disponível.

Dimensões

Fora da caixa: 115 x 61 x 39 mm
Embalado: 129 x 78 x 47 mm

Peso

Fora da caixa: 0,07 kg
Embalado: 0,1 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Rato com fios HP X900; Guia de iniciação rápida; Avisos do Produto; Cartão de garantia

A HP inclui uma garantia limitada de dois anos com suporte online disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Consulte o Centro de Suporte ao Cliente HP para
obter mais informações ou visite www.hp.com/go/orderdocuments. Requer ligação à Internet, não incluída.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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