Dataark

HP Wireless Mouse 200

Kutt ut ledningen. Lik
prisen. Denne rimelige
trådløse musen gir deg mer
enn en lav pris. Den gir deg
frihet til å jobbe uten
ledninger som henger seg
opp. Og vår trådløse mus er
profilert for begge hender
slik at produktiviteten blir
enda mindre anstrengt. Det
har aldri vært enklere å gå
trådløst for mindre.

Trådløs bekvemmelighet
●
Ingen flere ledninger med den pålitelige 2,4 GHz trådløse tilkoblingen.
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Bygd for å vare
●
Strenge HP-prinsipper og -retningslinjer sikrer langvarig kvalitet.
Profilert komfort
●
En profilert form konstruert for behagelig arbeid hele dagen i valgfri hånd.
Funksjoner
●
Med 2 AAA-batterier inkludert og ingen behov for å installere programvare er
du klar til innsats.
●

Rød LED-teknologi og 1000 optiske sensorer som sørger for enestående
nøyaktighet og hastighet på tvers av en rekke typer overflater.
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Kompatibilitet

Bekvem kompatibilitet: Støtter Windows 72 og over, Mac OS X 10.x og Chrome.

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,078 kg
Pakket: 0,13 kg

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

HP trådløs mus 200; 2 AAA-standardbatterier; Hurtigstartveiledning; Produktmerknad; Garantikort
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Trådløs tilkobling opptil 10 m (30 fot)
Windows® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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