Спецификация

HP Z3700 Wireless Mouse Gold

Време е аксесоарите ви да
съответстват на вашата
индивидуалност.
Запознайте се с новата си
безжична мишка ,
внимателно изработена,
за да внесе уникалния си
тънък стил в работата ви.
Тя е функционална. Тя е
преносима. Тя е модерна.
Тя е ваша.
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Проектирана с усет
●
Елегантният дизайн допълва любимите ви устройства HP и се побира
удобно навсякъде.
Безжично удобство
●
Безжичната връзка с честота 2,4 GHz ви държи надеждно свързани.
Дълъг живот на батерията
●
С до 16 месеца живот на една единствена AA батерия , тази мишка е
създадена да разчупва границите.
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Функции
●
Технологията Blue LED позволява на мишката ви да функционира върху
широк диапазон от повърхности, така че можете да работите почти
отвсякъде.
●

1200 оптични сензора ви дават изключителна точност и невероятна
скорост.

●

Просто сложете батерията, включете USB приемника и сте готови за
работа. Няма нужда да инсталирате нищо.

●

USB приемникът се побира удобно вътре в мишката за безпроблемна
преносимост.

●

Поддържа Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 или по-нова и Chrome OS.

●

Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена гаранция на
HP.

Спецификация

HP Z3700 Wireless Mouse Gold

Съвместимост

Съвместима с всички платформи преносими и настолни компютри с Windows Vista/7/8/10 и наличен USB
порт.

Размери

без опаковка: 101 x 60 x 25,3 мм
Опакован: 198 x 139 x 53 мм

Тегло

без опаковка: 0,05 кг
Опакован: 0,15 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Златисто

Допълнителна
информация

№ на продукт: X7Q43AA #ABB
UPC/EAN код: 190780030554

Какво има в кутията

Мишка; Документация; Гаранционна карта
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Безжична връзка до 30 фута (10 м).
Животът на батерията зависи от използването.
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