Adatlap

HP Wireless Mouse 200

Vezeték nélkül. Kedvező
áron. Ez a vezeték nélküli
egér többet kínál a kedvező
árnál. Az alkotás
szabadságát biztosítja a
vezetékek korlátai nélkül.
Emellett úgy lett kialakítva,
hogy jobb és bal kézzel is
használható legyen, így
egyszerűbben növelhető a
termelékenység. Minden
eddiginél egyszerűbben és
kedvezőbb áron válthat
vezeték nélküli munkára.

A vezeték nélküli használat kényelme
●
A 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően nem kell többé
vezetékekkel bajlódnia.
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Tartósság a kezdetektől fogva.
●
A HP szigorú szabványai és irányelvei garantálják a hosszan tartó minőséget.
Formatervezett kényelem
●
Formatervezett alakjának köszönhetően egész nap kényelmesen használható
bármelyik kézzel.
Szolgáltatások
●
A 2 mellékelt AAA elemnek köszönhetően azonnal használatra kész, hiszen
nincs szükség szoftver telepítésére.
●

A vörös LED-es technológia és az 1000 dpi-s optikai szenzor kivételes
pontosságot és sebességet biztosít a legkülönfélébb felületeken.
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Kompatibilitás

Kényelmes kompatibilitás: Támogatja a Windows 72 és újabb, valamint a Mac OS 10.x operációs rendszereket és a
Chrome böngészőt.

Méretek

Kicsomagolva: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Csomagolva: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Súly

Kicsomagolva: 0,078 kg
Csomagolva: 0,13 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: X6W31AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889899982693

A doboz tartalma

HP 200 vezeték nélküli egér; 2 AAA hagyományos elem; Gyorskalauz; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás;
Jótállási jegy

Vezeték nélküli csatlakozás akár 10 m távolságig
A Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő
birtokosok tulajdona.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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