Dataark

HP Pen
Gør indtryk. Udtryk dig
selv. Sæt dit præg på
verden.
Du kan genopfinde den
måde, du udtrykker dig selv
på, med en HP-pen. Du kan
skrive, tegne og udføre
databehandling helt præcist
– det føles naturligt og helt
livagtigt. Med vores
forbedrede N-trig-teknologi
får din produktivitet helt
sikkert en opgradering.

Den nyeste N-trig-teknologi
●
Forbedret teknologi giver dig mulighed at skrive, tegne og navigere helt
præcist.
Præcisionsspids
●
Med præcisionsspids og trykfølsomhed får du fuld kontrol – som om du brugte
pen og papir.
Uendelige muligheder
●
Kan bruges sammen med en række apps til alt fra stregtegning til
databehandling.
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Ink til tekst
●
Skriv naturligt – din pc konverterer straks håndskriften til tekst.
●

Knapperne kan tilpasses, så du nemt kan skifte mellem funktioner og får
adgang til viskelæderet.

●

Klar til brug uden ekstra software eller drivere – kompatibel med udvalgte
HP-platforme.

●

Bog, taske eller lomme - sæt det fast, og tag det med overalt.

●

Med op til 18 måneders batterilevetid behøver du ikke være bekymret for, om
batteriet holder eller dør midt i den kreative proces.
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HP Pen

Kompatibilitet

HP-enheder understøtter Windows Ink og Microsofts3 penneprotokol. Fås på udvalgte bærbare HP Spectre-, HP
ENVY- og HP Pavilion-modeller. Der findes en komplet liste over produktfunktioner på www.hp.com.

Mål

Udpakket: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Pakket: 210 x 91 x 27 mm

Vægt

Udpakket: 0,016 kg
Pakket: 0,07 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP-pen; 1 AAAA-batteri; Startvejledning; Garantikort; Produktmeddelelse

Nogle funktioner kræver software eller programmer fra tredjepart. Apps sælges separat.
Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af brugen og miljøet og reduceres naturligt med tiden og som følge af brug.
3 Windows® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Produktets udseende afviger muligvis fra det viste billede.
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