Fişă tehnică

HP Wireless Mouse 200

Renunţă la fir. Apreciază
preţul. Acest mouse
wireless accesibil îți oferă
mai mult decât un preţ
scăzut. Îți oferă libertatea
de a crea, fără să te încurci
în fire. Iar mouse-ul nostru
wireless este conturat
pentru ambele mâini,
ajutându-te să fii mai
productiv. Nu a fost
niciodată mai simplu să
alegi varianta wireless la un
preţ mai mic.

Comoditate wireless
●
Graţie conexiunii wireless fiabile, de 2,4 GHz, nu mai sunt necesare firele.
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Făcut să dureze
●
Standardele şi cerinţele stricte de la HP asigură calitatea durabilă.
Confort conturat
●
O formă conturată, concepută pentru confort zilnic în oricare mână.
Caracteristici
●
Cu 2 baterii AAA incluse şi fără software de instalat, ești gata de lucru.
●

Tehnologia cu LED-uri roşii şi cei 1.000 de senzori optici îți oferă o precizie şi o
viteză de excepţie, pe o gamă largă de suprafeţe.

Fişă tehnică

HP Wireless Mouse 200

Compatibilitate

Compatibilitate convenabilă: Acceptă Windows 72 şi versiuni ulterioare, Mac OS 10.x şi Chrome.

Dimensiuni

Despachetat: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Împachetat: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Greutate

Despachetat: 0,078 kg
Împachetat: 0,13 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: X6W31AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889899982693

Ce se găseşte în cutie

Mouse HP wireless 200; 2 baterii standard AAA; ghid de pornire rapidă; notă despre produs; fişă de garanţie

Conectivitate wireless de până la 10 m (30 ft).
Windows® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări/regiuni. Toate celelalte mărci
comerciale sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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