Karta produktu

HP Wireless Mouse 200

Zapomnij o przewodach.
Pokochaj cenę. Ta
ekonomiczna mysz
bezprzewodowa oferuje
więcej niż tylko niską cenę.
Zapewnia swobodę
tworzenia bez ograniczenia
przewodami. Nasza mysz
bezprzewodowa ma kształt
odpowiedni do obsługi
obiema dłońmi, zwiększając
wydajność pracy oraz jej
komfort. Przejście na
urządzenia bezprzewodowe
nigdy nie było łatwiejsze i
tańsze.

Wygodna łączność bezprzewodowa
●
Koniec z przewodami dzięki niezawodnej łączności bezprzewodowej 2,4 GHz.
Budowany z myślą o trwałości
●
Dzięki surowym standardom i wytycznym firma HP zapewnia długotrwałą
jakość.
Wyprofilowana wygoda
●
Wyprofilowana konstrukcja zapewnia komfortową pracę przez cały dzień –
zarówno lewo-, jak i praworęcznym użytkownikom.
Funkcje
●
Zestaw zawiera 2 baterie AAA i nie wymaga instalacji żadnego
oprogramowania przed rozpoczęciem pracy.
●

Technologia czerwonej diody LED oraz 1000 czujników optycznych zapewnia
wyjątkową precyzję i prędkość pracy na różnych powierzchniach.
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Zgodność

Zgodność zapewniająca wygodę: Zgodność z systemem Windows 72 i nowszymi, Mac OS 10.x i przeglądarką
internetową Chrome.

Wymiary

Z opakowania: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Zapakowane: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Waga

Z opakowania: 0,078 kg
Zapakowane: 0,13 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Bezprzewodowa mysz HP 200; 2 standardowe baterie AAA; Podręcznik Szybki start; Informacja dotycząca
produktu; Karta gwarancyjna

Łączność bezprzewodowa do 10 m (30 stóp)
Windows® jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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