Karta produktu

HP Pen
Zaimponuj innym. Wyraź
siebie. Pozostaw po sobie
ślad.
Wyraź siebie w całkowicie
nowy sposób za pomocą
piórka HP. Precyzyjne
pisanie, rysowanie i
obliczenia przy
jednoczesnym wrażeniu
naturalności. Nasza
ulepszona technologia
N-trig sprawi, że Twoja
produktywność wzrośnie.

Najnowsza technologia N-trig
●
Udoskonalona technologia umożliwia pisanie, rysowanie i precyzyjną
nawigację.
Precyzyjna końcówka
●
Precyzyjna końcówka oraz funkcja czułości nacisku zapewniają całkowitą
kontrolę podczas pisania, jak w przypadku pisania na papierze.
Nieskończone możliwości
●
Współpracuje z wieloma aplikacjami do zróżnicowanych zastosowań – od
rysunków po dokonywanie obliczeń .
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Konwersja pisma ręcznego na tekst
●
Twoje odręczne zapiski będą natychmiast konwertowane na tekst.
●

Dostosuj przyciski, aby płynnie poruszać się pomiędzy funkcjami i mieć łatwy
dostęp do gumki.

●

Urządzenie jest zawsze gotowe do pracy bez konieczności instalacji
dodatkowego oprogramowania ani sterowników – kompatybilność z
wybranymi platformami HP.

●

Włóż je do książki, torby lub kieszeni i noś ze sobą wszędzie.

●

18-miesięczny czas pracy akumulatora sprawia, iż nie musisz się obawiać, że
Twój sprzęt odmówi posłuszeństwa w trakcie pisania .
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Karta produktu

HP Pen

Zgodność

Urządzenia HP obsługują funkcję Windows Ink oraz rysik Microsoft3. Rozwiązanie dostępne w wybranych
modelach laptopów HP Spectre, HP ENVY i HP Pavilion. Pełna lista cech oferowanych produktów jest dostępna na
stronie www.hp.com.

Wymiary

Z opakowania: 138 × 9,5 × 9,5 mm
Zapakowane: 210 × 91 × 27 mm

Waga

Z opakowania: 0,016 kg
Zapakowane: 0,07 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Piórko HP; 1 bateria AAAA; Skrócona instrukcja obsługi; Karta gwarancyjna; Uwaga dotycząca produktu

Funkcje mogą wymagać oprogramowania lub innych aplikacji firm zewnętrznych w celu zapewnienia opisanych funkcjonalności. Aplikacje sprzedawane oddzielnie.
Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania oraz warunków otoczenia i maleje wraz z upływem czasu i użytkowaniem.
3 Windows® jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
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