Folha de Dados

HP Z3700 Wireless Mouse (Ladies
edition)

Chegou o momento de os
seus acessórios
combinarem com o seu
caráter. Conheça o seu novo
rato sem fios , concebido de
forma engenhosa para
trazer até si um dispositivo
de trabalho fino e elegante.
É funcional. É portátil. É
elegante. É seu.
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Concebido com estilo
●
O design elegante combina com os seus dispositivos HP favoritos e adapta-se
convenientemente a qualquer lugar.
Conveniência sem fios
●
A ligação sem fios de 2,4 GHz mantém-lhe ligado de forma fiável.
A bateria que dura
●
Com uma duração da pilha de até 16 meses numa única pilha AA , este rato foi
concebido para desafiar os limites.
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Funcionali.
●
A tecnologia de LED azul permite que o seu rato funcione em várias
superfícies, para que possa trabalhar praticamente em qualquer lugar.
●

1 200 sensores óticos oferecem-lhe uma precisão impressionante a uma
velocidade incrível.

●

Basta colocar a bateria, ligar o recetor USB e começar a utilizar. Não é
necessário qualquer tipo de instalação.

●

O recetor USB é facilmente guardado no interior do rato para uma fácil
portabilidade.

●

Suporta Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 ou mais recente e Chrome OS.

●

Usufrua tranquilamente do seu dispositivo com uma garantia limitada normal
de um ano da HP.
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Compatibilidade

Compatível com todas as plataformas de notebooks e desktops com Windows Vista/7/8/10 e porta USB
disponível.

Dimensões

Fora da caixa: 101 x 60 x 25,3 mm
Embalado: 198 x 139 x 53 mm

Peso

Fora da caixa: 0,05 kg
Embalado: 0,15 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

P/N: 1CA96AA #ABB
UPC/EAN code: 190781125433

Conteúdo da embalagem

Rato; Documentação; Cartão de garantia; Pilha AA; Nano Dongle USB
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Conectividade sem fios com um alcance de até 10 m.
A duração da bateria depende da sua utilização.

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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