Φύλλο δεδομένων

HP Pen
Εντυπωσιάστε.
Εκφραστείτε. Αφήστε το
στίγμα σας.
Επαναπροσδιορίστε τον
τρόπο με τον οποίο
εκφράζεστε με την δύναμη
της γραφίδας HP. Γράψτε,
σχεδιάστε ή υπολογίστε με
ακρίβεια χάρη στη φυσική,
ρεαλιστική αίσθηση. Με την
βελτιωμένη τεχνολογία
N-trig, είναι βέβαιο ότι η
παραγωγικότητά σας θα
αναβαθμιστεί.

Η πιο πρόσφατη τεχνολογία N-trig
●
Η βελτιωμένη τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να γράφετε, να σχεδιάζετε
και να περιηγείστε με ακρίβεια.
Μύτη ακριβείας
●
Η μύτη ακριβείας και η ευαισθησία πίεσης σάς παρέχουν τον πλήρη έλεγχο,
σαν να γράφετε σε χαρτί με στυλό.
Απεριόριστες δυνατότητες
●
Λειτουργεί σε συνδυασμό με πολλές εφαρμογές για τα πάντα, από σχέδιο
μέχρι εργασίες υπολογιστή.
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Γραφή σε κείμενο
●
Γράψτε με φυσικό τρόπο ενώ ο υπολογιστής σας μετατρέπει το χειρόγραφό
σας σε κείμενο στη στιγμή.
●

Προσαρμόστε τα κουμπιά για απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών και
εύκολη πρόσβαση στη γόμα.

●

Έτοιμη για χρήση χωρίς πρόσθετο λογισμικό ή προγράμματα οδήγησης –
συμβατή με επιλεγμένες πλατφόρμες HP.

●

Βιβλίο, τσάντα ή θήκη – στερεώστε τη και μεταφέρετέ τη οπουδήποτε.

●

Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 18 μήνες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε
μήπως τελειώσει η μπαταρία την πιο ακατάλληλη στιγμή.
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Φύλλο δεδομένων

HP Pen

Συμβατότητα

Οι συσκευές HP υποστηρίζουν το Windows Ink και το πρωτόκολλο γραφίδας της Microsoft3. Διατίθεται σε
επιλεγμένα μοντέλα φορητών υπολογιστών HP Spectre, HP ENVY και HP Pavilion. Για την πλήρη λίστα
χαρακτηριστικών του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Συσκευασμένο: 210 x 91 x 27 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,016 kg
Συσκευασμένο: 0,07 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Γραφίδα HP; 1 μπαταρία AAAA; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Κάρτα εγγύησης; Σημείωση για το προϊόν

Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται. Οι εφαρμογές
πωλούνται ξεχωριστά.
2 Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση.
3 Η ονομασία Windows® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Το πραγματικό προϊόν μπορεί
να διαφέρει από την εικόνα.
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