Fişă tehnică

HP Z3700 Wireless Mouse (Ladies
edition)

Este momentul ca
accesoriile să corespundă
personalităţii tale. Fă
cunoştinţă cu noul mouse
wireless , creat cu grijă
pentru a aduce stilul său
subţire şi unic în activităţile
tale. Este funcţional. Este
portabil. Este modern. Este
al tău.
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Proiectat cu fler
●
Designul subţire îți completează dispozitivele HP preferate şi se potriveşte
confortabil oriunde.
Comoditate wireless
●
Conexiunea wireless de 2,4 GHz vă menţine conectat în siguranţă.
Durată mare de viaţă a bateriei
●
Cu o durată de viaţă de până la 16 luni pe o singură baterie AA , acest mouse a
fost conceput să depăşească limitele.
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Caracteristici
●
Tehnologia cu LED albastru permite mouse-ului să funcţioneze pe o gamă
largă de suprafeţe, astfel încât să puteţi lucra aproape oriunde.
●

Senzorii optici (1.200) îți oferă acurateţe excepţională şi viteză incredibilă.

●

Doar pui bateria, conectezi receptorul USB şi ești gata de drum. Nu este nevoie
să instalezi nimic.

●

Receptorul USB se potriveşte comod în interiorul mouse-ului, pentru
portabilitate fără efort.

●

Acceptă Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 sau versiuni ulterioare şi Chrome OS.

●

Lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.
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Compatibilitate

Produs compatibil pe toate platformele de notebook-uri şi desktop-uri cu Windows Vista/7/8/10 şi port USB
disponibil.

Dimensiuni

Despachetat: 101 x 60 x 25,3 mm
Împachetat: 198 x 139 x 53 mm

Greutate

Despachetat: 0,05 kg
Împachetat: 0,15 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: 1CA96AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781125433

Ce se găseşte în cutie

Mouse; documentaţie; fişă de garanţie; baterie AA; nano-dongle USB
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Conectivitate wireless de până la 10 m (30 ft).
Durabilitatea bateriei depinde de utilizare.

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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