Adatlap

HP Pen
Nyűgözzön le másokat.
Fejezze ki magát. Tegyen
maradandó benyomást.
A HP tollának köszönhetően
új módokon fejezheti ki
magát. A természetesen,
valósághűen működő
eszközzel nagy
pontossággal írhat,
rajzolhat vagy végezhet
számítástechnikai
feladatokat. A
továbbfejlesztett N-trig
technológia segítségével
most még hatékonyabb
lehet.

A legújabb N-trig technológia
●
A fejlett technológiának köszönhetően nagy pontossággal írhat, rajzolhat és
navigálhat.
Pontos tollhegy
●
A pontos tollhegy a és nyomásérzékeny felület teljes irányítást tesz lehetővé,
mintha csak tollal írna papírra.
Határtalan lehetőségek
●
Számos alkalmazással működik, a rajzolástól kezdve egészen a különböző
számítástechnikai feladatokig.
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Kézírás szöveggé alakítása
●
Természetesen írhat, a számítógép pedig azonnal átalakítja kézírását
szöveggé.
●

A gombok testreszabásával zökkenőmentesen válthat a különböző funkciók
között, és könnyedén hozzáférhet a radírhoz is.

●

További szoftverek vagy illesztőprogramok nélkül is használatra kész, de csak
egyes HP-platformokkal kompatibilis.

●

Könyv, táska vagy zseb – csak csíptesse rá, és már magával is viheti.

●

Az akár 18 hónapos akkumulátor-üzemidőnek köszönhetően egészen
biztosan nem fog használat közben lemerülni.
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Adatlap

HP Pen

Kompatibilitás

A HP eszközök támogatják a Windows Inket és a Microsoft3 tollprotokollt. Bizonyos HP Spectre, HP ENVY és HP
Pavilion laptopmodelleken érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a www.hp.com webhelyre.

Méretek

Kicsomagolva: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Csomagolva: 210 x 91 x 27 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,016 kg
Csomagolva: 0,07 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 1MR94AA #UUF
UPC/EAN-kód: 190781638254

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Pen; 1 AAAA elem; Gyorskalauz; Jótállási jegy; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás

A szolgáltatásokhoz külön szoftverre vagy külső gyártótól származó alkalmazásokra lehet szükség az ismertetett funkciók biztosításához. Az alkalmazások külön
vásárolhatók meg.
2A tényleges akkumulátor-üzemidő a használattól és a környezeti viszonyoktól függően változhat, és az idővel és a használattal természetes módon csökken.
3A Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő
birtokosok tulajdona. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. A termék az ábrán láthatótól eltérhet.
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