Veri sayfası

HP Z3700 Wireless Mouse Silver

Aksesuarlarınızın
özgünlüğünüze uyma
zamanı geldi. Benzersiz şık
tarzıyla çalışma biçiminizi
zenginleştirmek için dikkatle
tasarlanan yeni kablosuz
farenizle tanışın. İşlevsel.
Taşınabilir. Şık. Sizin.
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Tarz sahibi tasarım
●
Zarif tasarımıyla sık kullandığınız HP aygıtlarını tamamlar ve her yere rahatça
uyar.
Kablosuz rahatlığı
●
2,4 GHz kablosuz bağlantı sizi güven içinde bağlantıda tutar.
Uzun pil ömrü
●
Tek bir AA pille 16 aya varan pil ömrüyle bu fare sınırları zorlamak için
tasarlanmıştır.
2

Özellikler
●
Mavi LED teknolojisi farenizin çeşitli yüzeylerde çalışarak hemen hemen her
yerden çalışmanızı sağlar.
●

1.200 optik sensör olağanüstü hassaslık ve inanılmaz hız sunar.

●

Pili yerleştirin, USB alıcısını takın ve hazırsınız. Herhangi bir şey yüklemeye
gerek yoktur.

●

USB alıcı farenin içine kolayca yerleşerek zahmetsiz taşınabilirlik sağlar.

●

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.3 veya üzeri ve Chrome OS
işletim sistemlerini destekler.

●

Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.
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Uyumluluk

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 ve USB bağlantı noktasına sahip dizüstü ve masaüstü
bilgisayarlarla uyumludur.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 101 x 60 x 25,3 mm
Paketli: 198 x 139 x 53 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,05 kg
Paketli: 0,15 kg

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Ürün rengi

Gümüş rengi

Ek bilgiler

P/N: X7Q44AA #ABB
UPC/EAN kodu: 190780030585

Kutudakiler

Fare; Belgeler; Garanti kartı
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10 m'ye (30 ft) kadar kablosuz bağlantı.
Pil ömrü kullanıma göre değişir.
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