גיליון נתונים

HP Pen
עשה רושם .בטא
את עצמך .השאר
חותם.
חולל שינוי
באופן שבו
אתה מביע את
עצמך עם
העוצמה של עט
של  .HPכתוב,
צייר או חשב
בצורה מדויקת
הודות לתחושה
טבעית ונאמנה
למציאות .עם
טכנולוגיית
 N-trigהמשופרת
שלנו ,אין ספק
שהפרודוקטיב
יות שלך
תשתדרג.

טכנולוגיית  N-trigהמתקדמת ביותר
●
טכנולוגיה משופרת מאפשרת לך לכתוב,
לצייר ולנווט בצורה מדויקת.
קצה בעל דיוק
● קצה בעל דיוק ורגישות ללחץ מעניקים לך
שליטה מוחלטת ,ממש כמו עט על נייר.
אפשרויות אינסופיות
● פועל עם מגוון רחב של אפליקציות עבור
כל פעולה ,החל מציור וכלה במחשוב.
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דיו לטקסט
● כתוב באופן טבעי בזמן שהמחשב שלך ממיר
את כתב היד שלך לטקסט באופן מיידי.
●

התאם אישית לחצנים כדי לעבור בצורה
חלקה בין פונקציות ולגשת למחק בקלות.

●

מוכן לעבודה ללא צורך בתוכנות או
מנהלי התקנים נוספים  -תואם
לפלטפורמות נבחרות של .HP

●

ספר ,תיק או ארנק  -חבר אותו בתפס וקח
אותו איתך לכל מקום.

● עם חיי סוללה של עד  18חודשים ,אינך צריך
לדאוג שייכבה בעיצומה של היצירה.
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גיליון נתונים

HP Pen

תאימות

התקני  HPתומכים ב Windows Ink-ובפרוטוקול עט של  .3Microsoftזמין
בדגמי מחשב נבחרים של  HP ENVY ,HP Spectreו .HP Pavilion-בקר בכתובת
 www.hp.comלקבלת רשימה מלאה של מאפייני מוצר.

ממדים

מחוץ לאריזה 9.5 x 9.5 x 138 :מ"מ
ארוז 27 x 91 x 210 :מ"מ

משקל

מחוץ לאריזה 0.016 :ק"ג
ארוז 0.07 :ק"ג

אחריות

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות
סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.

מידע נוסף

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

מדינת מקור

סין

תכולת האריזה

עט  ;HPסוללת  ;AAAAמדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות; הודעה
אודות המוצר

 1המאפיינים עשויים לדרוש תוכנה או אפליקציות אחרות של צד שלישי כדי לספק את
הפונקציונליות המתוארת .האפליקציות נמכרות בנפרד.
 2חיי הסוללה בפועל ישתנו בהתאם לשימוש ולתנאים הסביבתיים ,ויפחתו באופן טבעי
עם הזמן והשימוש.
 Windows® 3הינו סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של  Microsoft Corporationבארצות הברית ו/או
במדינות/אזורים אחרים .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים
בהתאמה .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה .המוצר
בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת.
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