Folha de Dados

HP Pen
Impressione. Expresse-se.
Deixe a sua marca.

Reinvente a sua forma de se
expressar com a magia da
caneta HP. Escreva,
desenhe ou navegue com
precisão, graças ao toque
natural e realista. Com a
nossa tecnologia N-Trig
melhorada, poderá ser mais
produtivo.

A mais recente tecnologia N-Trig
●
A tecnologia melhorada permite-lhe escrever, desenhar e navegar com
precisão.
Ponta de elevada precisão
●
A ponta de elevada precisão e a sensibilidade à pressão permitem-lhe
controlar a caneta na perfeição, como se estivesse a escrever em papel.
Possibilidades intermináveis
●
É compatível com uma variedade de aplicações, desde o desenho à
computação.
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Tinta para escrever
●
Escreva de forma natural, enquanto o seu PC converte instantaneamente a
sua caligrafia em texto.
●

Personalize os botões para alternar facilmente entre funções e aceda
facilmente à borracha.

●

Pronta a ser utilizada e sem necessidade de software ou controladores
adicionais. É compatível com determinadas plataformas HP.

●

Prenda a caneta a um livro, saco ou bolso e leve-a consigo para qualquer
lugar.

●

Com até 18 meses de autonomia da pilha, poderá focar-se nas suas criações
sem qualquer interrupção.
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Folha de Dados

HP Pen

Compatibilidade

Os dispositivos HP suportam protocolo de caneta Microsoft3 e Windows Ink. Disponível em alguns modelos de
portátil HP Spectre, HP ENVY e HP Pavilion. Aceda a www.hp.com para consultar uma lista completa das
funcionalidades do produto.

Dimensões

Fora da caixa: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Embalado: 210 x 91 x 27 mm

Peso

Fora da caixa: 0,016 kg
Embalado: 0,07 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Caneta HP; 1 pilha AAAA; Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia; Aviso do produto

As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para fornecer as funcionalidades descritas. As aplicações são vendidas em
separado.
2 A autonomia da pilha irá variar consoante a utilização e as condições ambientais, e irá diminuir naturalmente ao longo do tempo e com a utilização.
3 Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais
pertencem aos respetivos proprietários. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. O produto real poderá ser diferente do
apresentado na imagem.
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