Φύλλο δεδομένων

HP Wireless Mouse 200

Ξεχάστε το καλώδιο.
Λατρέψετε στην τιμή. Αυτό
το οικονομικό ασύρματο
ποντίκι προσφέρει
περισσότερα από μια
χαμηλή τιμή. Σας χαρίζει
την ελευθερία να
δημιουργείτε χωρίς να σας
εμποδίζουν τα καλώδια.
Και το ασύρματο ποντίκι
είναι σχεδιασμένο για
χρήση με οποιοδήποτε από
τα δύο χέρια, αυξάνοντας
έτσι εύκολα την
παραγωγικότητα. Η
ασύρματη σύνδεση με
χαμηλό κόστος δεν ήταν
ποτέ τόσο εύκολη.

Ασύρματη πρακτικότητα
●
Χάρη στην αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz μπορείτε να αφήσετε τα
καλώδια στο παρελθόν.
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Κατασκευασμένα για να αντέχουν
●
Τα αυστηρά πρότυπα και οι οδηγίες της HP διασφαλίζουν ποιότητα μεγάλης
διάρκειας.
Εργονομική άνεση
●
Εργονομικό σχήμα για άνεση όλη την ημέρα και στα δύο χέρια.
Χαρακτηριστικά
●
Με 2 μπαταρίες AAA και χωρίς λογισμικό εγκατάστασης μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε αμέσως.
●

Η τεχνολογία Red LED και οι 1.000 οπτικοί αισθητήρες παρέχουν εξαιρετική
ακρίβεια και ταχύτητα σε πολλές επιφάνειες.
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Συμβατότητα

Πρακτική συμβατότητα: Υποστηρίζει Windows 72 και νεότερες εκδόσεις, Mac OS 10.x και Chrome.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Συσκευασμένο: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,078 kg
Συσκευασμένο: 0,13 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ασύρματο ποντίκι HP 200, 2 τυπικές μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Σημείωση για το προϊόν,
Κάρτα εγγύησης

Ασύρματη συνδεσιμότητα σε απόσταση έως 30 πόδια (10 m)
Η ονομασία Windows® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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