Specifikace

HP Pen
Udělejte dojem. Vyjádřete
své pocity. Projevte se.

Najděte nový způsob
vlastního vyjádření s
kouzlem pera HP. Přesné
zapisování, kreslení nebo
ovládání výpočetních
operací díky přirozenému
způsobu psaní jako na papír.
Naše vylepšená technologie
N-trig se bezpochyby odrazí
i na vaší zvýšené
produktivitě.

Nejnovější technologie N-trig
●
Vylepšená technologie umožňuje přesné psaní, kreslení a navigaci.
Přesná špička
●
Přesná špička a tlaková citlivost znamenají perfektní ovládání, jako když píšete
perem na papír.
Nekonečné možnosti
●
Kompatibilní s širokou řadou aplikací, od kreslení po výpočetní operace.
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Rukopis jako text
●
Pište přirozeným způsobem, zatímco počítač ihned převede váš rukopis na
text.
●

Přizpůsobte si tlačítka pro pohodlné přepínání mezi funkcemi a snadný přístup
ke gumě.

●

Pero můžete ihned začít používat bez dodatečného softwaru nebo ovladačů a
je kompatibilní s vybranými platformami HP.

●

Kniha, taška nebo kapsa – připněte jej a vezměte kamkoli s sebou.

●

Baterie vydrží až 18 měsíců, takže se nemusíte bát, že by se vám uprostřed
rozdělané práce vybila.
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HP Pen

Kompatibilita

Zařízení HP podporují rozhraní Windows Ink a protokol pera Microsoft3. K dispozici u vybraných modelů
přenosných počítačů HP Spectre, HP ENVY a HP Pavilion. Úplný seznam specifikací produktu naleznete na stránce
www.hp.com.

Rozměry

Bez obalu: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Balení: 210 x 91 x 27 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,016 kg
Balení: 0,07 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 1MR94AA #UUF
Kód UPC/EAN: 190781638254

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Pero HP; 1 baterie AAAA; Úvodní příručka; Záruční list; Produktové oznámení

Funkce mohou vyžadovat software nebo další aplikace od jiných výrobců, aby fungovaly popisovaným způsobem. Aplikace se prodávají samostatně.
Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na používání a okolních podmínkách a vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
3 Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Skutečný vzhled produktu nemusí
být stejný jako na obrázku.
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