Dataark

HP Wireless Mouse 200

Slip for ledningen. Du vil
elske prisen. Med denne
trådløse mus til en
overkommelig pris får du
mere end den lave pris. Den
giver dig mulighed for at
være kreativ uden de
ledninger, der ellers binder
dig. Og vores trådløse mus
er afrundet og passer til
begge hænder, så du
nemmere kan øge
produktiviteten. Det har
aldrig været nemmere –
eller billigere – at bruge
trådløst udstyr.

Praktisk trådløs forbindelse
●
Du slipper for ledninger med den stabile, trådløse 2,4-GHz-forbindelse.
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Bygget med henblik på holdbarhed
●
HP's strenge standarder og retningslinjer sikrer holdbarhed og kvalitet.
En afrundet behagelig form
●
En afrundet form, der er designet til at føles behagelig – hele dagen og i begge
hænder.
Funktioner
●
Der medfølger 2 AAA-batterier, og du skal ikke installere nogen software – så
den er klar til brug.
●

Med rød LED-teknologi og 1.000 optiske sensorer får du enestående
nøjagtighed og hastighed på mange forskellige overflader.
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Kompatibilitet

Praktisk kompatibilitet: Understøtter Windows 72 og nyere samt Mac OS X 10.x og Chrome.

Mål

Udpakket: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Pakket: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Vægt

Udpakket: 0,078 kg
Pakket: 0,13 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

HP Wireless Mouse 200; 2 AAA-standardbatterier; Startvejledning; Produktmeddelelse; Garantikort

Trådløs forbindelse med en rækkevidde på op til 10 meter (30 ft.)
Windows® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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