Folha de Dados

HP Wireless Mouse 200

Esqueça os fios. Adore o
preço. Este acessível rato
sem fios oferece-lhe mais
do que um preço reduzido.
Dá-lhe a liberdade para criar
sem estar preso a fios. O
nosso rato sem fios
apresenta contornos para
qualquer uma das mãos,
por isso aumentar a sua
produtividade é muito mais
simples. Nunca foi tão fácil
mudar para um rato sem
fios por um preço tão
acessível.

Conveniência sem fios
●
Com a fiável ligação sem fios de 2,4 GHz, os fios pertencem ao passado.

1

Construído para durar
●
As rigorosas normas e diretrizes da HP asseguram uma qualidade duradoura.
Conforto e ergonomia
●
Um design arredondado e ergonómico concebido para proporcionar conforto
às suas mãos durante todo o dia.
Funcionali.
●
Com 2 pilhas AAA incluídas e sem software para instalar, está pronto para
trabalhar.
●

A tecnologia de LED vermelho e os 1 000 sensores óticos oferecem-lhe
precisão e velocidade excecionais numa grande variedade de superfícies.
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Compatibilidade

Compatibilidade conveniente: suporta Windows 72 e posterior, Mac OS 10.x e Chrome.

Dimensões

Fora da caixa: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Embalado: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Peso

Fora da caixa: 0,078 kg
Embalado: 0,13 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Rato sem fios HP 200; 2 pilhas AAA normais; Guia de iniciação rápida; Instruções do produto; Cartão de garantia

Conectividade sem fios com um alcance de até 10 m.
Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Todas as outras
marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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