Спецификация

HP Pen
Впечатлявайте.
Изразявайте се. Оставете
следа.
Преоткрийте начина, по
който изразявате себе си,
със силата на перото HP.
Пишете, рисувайте или
работете с компютър
прецизно благодарение на
естественото,
реалистично усещане. С
нашата подобрена N-trig
технология
продуктивността Ви със
сигурност ще се подобри.

Най-новата N-trig технология
●
Подобрената технология Ви позволява да пишете, рисувате и навигирате
прецизно.
Прецизен връх
●
Прецизният връх и чувствителността на натиск Ви дават пълен контрол,
сякаш пишете с писалка върху хартия.
Безкрайни възможности
●
Работи с редица приложения за всичко от рисуване до работа с
компютър.
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Ръкопис към напечатан текст
●
Пишете естествено, докато компютърът Ви незабавно превръща
ръкописа в текст.
●

Персонализирайте бутоните за безпроблемно превключване между
функциите и лесен достъп до гумата.

●

Готово за работа без допълнителен софтуер или драйвери – съвместимо с
избрани платформи HP.

●

Книга, чанта или джоб – закачете го и го носете навсякъде.

●

С до 18 месеца живот на батерията няма нужда да се притеснявате, че тя
ще се изтощи по средата на творческия Ви процес.
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Спецификация

HP Pen

Съвместимост

HP устройствата поддържат Windows Ink и протокола за писалка на Microsoft3. Предлага се за избрани
модели лаптопи HP Spectre, HP ENVY и HP Pavilion. Вижте www.hp.com за пълен списък с функциите на
продукта.

Размери

без опаковка: 138 x 9,5 x 9,5 мм
Опакован: 210 x 91 x 27 мм

Тегло

без опаковка: 0,016 кг
Опакован: 0,07 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1MR94AA #UUF
UPC/EAN код: 190781638254

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Перо HP; 1 батерия AAAA; Ръководство за бърз старт; Гаранционна карта; Бележка към продукта

Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност. Приложенията се продават
отделно.
2 Действителният живот на батерията варира в зависимост от използването и условията на околната среда, и ще намалява естествено с времето и
използването.
3 Windows® е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Всички други търговски марки са
собственост на съответните им притежатели. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Действителният продукт може
да се различава от показаното изображение.
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