Спецификация

HP Wireless Mouse 200

Разделете се с кабелите.
На страхотна цена. Тази
достъпна безжична мишка
Ви предлага повече от
просто ниска цена. Тя Ви
дава свободата да
творите без кабели, които
да Ви връзват на едно
място. А нашата безжична
мишка има контури, които
са удобни и за двете ръце,
така че увеличаването на
продуктивността Ви да е
по-лесно. Никога не е
било по-лесно да
работите безжично на
толкова ниска цена.

Безжично удобство
●
Край на кабелите с надеждната 2,4 GHz безжична връзка.
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Създаден да бъде издръжлив
●
Стриктни стандарти и указания на HP гарантират дълготрайно качество.
Контурен комфорт
●
Контурна форма, проектирана за целодневен комфорт независимо коя
ръка използвате.
Функции
●
С включените 2 батерии AAA и без софтуер за инсталиране сте готови за
работа в движение.
●

Технология с червена LED светлина и 1000 оптични сензора Ви дават
изключителна точност и скорост върху широк диапазон от повърхности.

Спецификация

HP Wireless Mouse 200

Съвместимост

Удобна съвместимост: Поддържа Windows 72 и по-нови версии, Mac OS X 10.x и Chrome.

Размери

без опаковка: 9,5 x 5,85 x 3,4 см
Опакован: 19,8 x 13,9 x 5,3 см

Тегло

без опаковка: 0,078 кг
Опакован: 0,13 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: X6W31AA #ABB
UPC/EAN код: 889899982693

Какво има в кутията

Безжична мишка HP 200; 2 стандартни батерии AAA; Ръководство за бърз старт; Бележка към продукта;
Гаранционна карта

Безжична връзка до 30 фута (10 м)
Windows® е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Всички други търговски марки са
собственост на съответните им притежатели.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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