גיליון נתונים

HP Z3700 Wireless Mouse Purple

הגיע הזמן שהאביזרים שלך
יתאימו לאישיות שלך .הכר את
העכבר האלחוטי החדש שלך ,
המתוכנן בקפידה להתאים את
הסגנון הדק והייחודי שלו
לסגנון העבודה שלך .הוא
פונקציונלי .הוא נייד .הוא
אופנתי .הוא שלך.
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מעוצב בכישרון
●
העיצוב המלוטש משלים את התקני  HPהמועדפים עליך ,ומתאים בנוחות לכל מקום.
נוחות אלחוטית
●

החיבור האלחוטי של  2.4GHzמאפשר לך להישאר מחובר באופן אמין.

חיי סוללה ארוכים
●
עם משך חיים של עד  16חודשים עבור סוללת  AAיחידה  ,עכבר זה תוכנן להרחיב את
הגבולות.
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מאפיינים
●טכנולוגיית תאורת ה LED-הכחולה מאפשרת לעכבר שלך לפעול על מגוון רחב של משטחים,
כך שתוכל לעבוד כמעט מכל מקום.
●
●

●
●
●

 1,200חיישנים אופטיים מעניקים לך דיוק יוצא מן הכלל ומהירות עצומה.

פשוט הכנס את הסוללה ,חבר את מקלט ה USB-ואתה מוכן להתחיל בעבודה .אין צורך
להתקין שום דבר.
מקלט ה USB-מתאים בנוחות לעכבר ,ומספק ניידות חסרת מאמץ.

תומך ב Mac OS 10.3 ,10 ,8 ,Windows 7-ואילך ו.Chrome OS-
קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.
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תאימות

תואם לכל הפלטפורמות של המחשבים הניידים והשולחניים עם  Windows Vista/7/8/10ויציאת  USBזמינה.

משקל

מחוץ לאריזה 0.05 :ק"ג
ארוז 0.15 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 25.3 x 60 x 101 :מ"מ
ארוז 53 x 139 x 198 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

P/N: X7Q45AA #ABB
קוד UPC/EAN: 190780030615
עכבר; תיעוד; תעודת אחריות

 1קישוריות אלחוטית עד למרחק של  30רגל ) 10מ'(.
 2חיי הסוללה תלויים בשימוש.
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