Datablad

HP Wireless Mouse 200

Slipp kabeln. Älska priset.
Den här billiga trådlösa
musen ger dig mer än ett
lågt pris. Den ger dig fri
rörelse utan sladdar som
låser dig. Vår trådlösa mus
är dessutom utformad för
båda händerna, så att du
blir mer produktiv utan
ansträngning. Det har aldrig
varit enklare att gå över till
trådlöst till lägre kostnad.

Trådlös bekvämlighet
●
Inga fler sladdar med den tillförlitliga trådlösa anslutningen på 2,4 GHz.

1

Byggd för att hålla
●
Strikta HP-standarder och -riktlinjer ger hållbar kvalitet.
Konturerad komfort
●
En konturerad form som tagits fram för komfort hela dagen med båda
händerna.
Funktioner
●
Med 2 medföljande AAA-batterier och ingen programvara att installera är det
bara att sätta igång.
●

Röd LED-teknik och 1 000 optiska sensorer ger dig utmärkt precision och
hastighet på en mängd olika ytor.
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Kompatibilitet

Bekväm kompatibilitet: Stöd för Windows 72 och högre samt Mac OS 10.x och Chrome.

Yttermått

Utan emballage: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Förpackat: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Vikt

Utan emballage: 0,078 kg
Förpackat: 0,13 kg

Garanti

2 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

HP trådlös mus 200; 2 standardiserade AAA-batterier; Snabbstarthandbok; Produktmeddelande; Garantikort

Trådlös anslutning upp till 10 m.
Windows® är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör
respektive ägare.
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Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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