Specifikace

HP Wireless Mouse 200

Odpoutejte se. Cenu si
zamilujete. Tato cenově
dostupná bezdrátová myš
nabízí více než nízkou cenu.
Dá vám svobodu tvůrčího
pohybu bez omezení délkou
kabelu. A naše bezdrátová
myš je profilovaná pro obě
ruce, abyste mohli ještě
snadněji zvýšit svou
produktivitu. Nikdy nebylo
snazší a levnější přejít na
bezdrátovou navigaci.

Bezdrátový komfort
●
Se spolehlivým bezdrátovým připojením 2,4 GHz nepotřebujete tahat další
kabely.
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Vyrobeno pro odolnost
●
Přísné standardy a předpisy HP jsou zárukou dlouhodobé kvality.
Ergonomický, pohodlný profil
●
Ergonomický tvar navržený pro celodenní používání v libovolné ruce.
Funkce
●
S dvěma přiloženými bateriemi typu AAA a bez nutnosti instalovat software se
můžete hned pustit do práce.
●

Červená technologie LED a 1 000 optických snímačů vám zajistí výjimečnou
přesnost a rychlost na mnoha různých površích.
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Kompatibilita

Praktická kompatibilita; Podporuje systémy Windows 72 a vyšší, Mac OS 10.x a Chrome.

Rozměry

Bez obalu: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Balení: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,078 kg
Balení: 0,13 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: X6W31AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889899982693

Co je obsaženo v krabici

Bezdrátová myš HP 200; 2 standardní baterie typu AAA; Úvodní příručka; Produktové oznámení; Záruční list

Funkce bezdrátového připojení s dosahem až 10 m
Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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