Fişă tehnică

HP X900 Wired Mouse

Calitatea superioară nu
trebuie să implice costuri
ridicate, iar mouse-ul optic
HP îți oferă caracteristici
remarcabile la un preţ
irezistibil. Forma conturată
şi timpul de răspuns cursiv
asigură controlul precis şi
confortabil, pentru
productivitate în fiecare zi.

Confort conturat
●
O formă conturată, concepută pentru confort zilnic în oricare mână.
Control uniform
●
Senzor optic puternic, de 1000 dpi, pentru o mişcare precisă pe majoritatea
suprafeţelor.
Făcut să dureze
●
Standardele şi cerinţele stricte de la HP asigură calitatea durabilă.
Caracteristici
●
Soluţie cu 3 butoane şi o rotiţă de derulare, pentru productivitate optimizată.
●

Lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

●

Acceptă Windows 7 şi versiuni ulterioare şi Mac OS X 10.x şi versiuni ulterioare.
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Fişă tehnică

HP X900 Wired Mouse

Compatibilitate

Produs compatibil pe toate platformele de notebook-uri şi desktop-uri cu Windows Vista/7/8/10 şi port USB
disponibil.

Dimensiuni

Despachetat: 115 x 61 x 39 mm
Împachetat: 129 x 78 x 47 mm

Greutate

Despachetat: 0,07 kg
Împachetat: 0,1 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: V1S46AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894905802

Ce se găseşte în cutie

Mouse cu cablu HP X900; ghid de pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de garanţie

HP include o garanţie limitată de doi ani, cu suport online disponibil 24x7. Pentru detalii, consultă Centrul de asistenţă pentru clienţi HP sau vizitează
www.hp.com/go/orderdocuments. Este necesar accesul la Internet, acesta nefiind inclus.
1

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
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