Dataark

HP Z3700 Wireless Mouse Purple

Det er på tide at du får
tilbehør tilpasset din
individualitet. Møt din nye,
trådløse mus – nøye
utformet for å lette arbeidet
med sin unike, slanke stil.
Den er funksjonell. Den er
bærbar. Den er fasjonabel.
Den er din.
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Designet med særpreg
●
Den slanke designen utfyller de andre HP-enhetene dine, og passer utmerket
inn hvor som helst.
Trådløs bekvemmelighet
●
Den trådløse tilkoblingen på 2,4 GHz gir deg stabil kontakt.
Batteri som varer lenge
●
Med opptil 16 måneders levetid på ett enkelt AA-batteri , er denne musen
konstruert for å flytte grenser.
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Funksjoner
●
Blå LED-teknologi gjør at musen virker på mange forskjellige overflater, slik at
du kan arbeide nesten alle steder.
●

1200 optiske sensorer gir deg enestående nøyaktighet og utrolig hastighet.

●

Det er bare å sette inn batteriet og koble til USB-mottakeren, så er du klar. Det
er ikke nødvendig å installere noe.

●

Det er rom for USB-mottakeren inne i musen for enkel bærbarhet.

●

Støtter Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 eller nyere og Chrome OS.

●

Sov trygt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.
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Kompatibilitet

Kompatibel på tvers av alle bærbare og stasjonære plattformer med Windows Vista/7/8/10 og tilgjengelig
USB-port.

Mål

Pakket ut: 101 x 60 x 25,3 mm
Pakket: 198 x 139 x 53 mm

Vekt

Pakket ut: 0,05 kg
Pakket: 0,15 kg

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

P/N: X7Q45AA #ABB
UPC/EAN code: 190780030615

Innhold i esken

Mus; Dokumentasjon; Garantikort
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Trådløs tilkobling opptil 10 m (30 fot).
Batteriets driftstid avhenger av bruk.
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