Fişă tehnică

HP Pen
Impresionaţi.
Exprimaţi-vă. Puneţi-vă
amprenta.
Reinventaţi modul în care vă
exprimaţi, cu puterea
stiloului HP. Scrieţi, desenaţi
sau faceţi calcule cu
precizie, graţie utilizării
naturale, realiste. Cu
tehnologia noastră N-trig
îmbunătăţită,
productivitatea
dumneavoastră sigur va
creşte.

Cea mai recentă tehnologie N-trig
●
Tehnologia îmbunătăţită vă permite să scrieţi, să desenaţi şi să navigaţi cu
precizie.
Vârf de precizie
●
Vârful de precizie şi sensibilitatea la presiune vă oferă un control complet, ca şi
cum aţi scrie cu stiloul pe hârtie.
Posibilităţi nesfârşite
●
Funcţionează cu o gamă de aplicaţii pentru orice, de la desene până la calcule.
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De la cerneală la text
●
Scrieţi natural în timp ce PC-ul converteşte instantaneu scrisul de mână în text.
●

Particularizaţi butoanele pentru a comuta fără probleme între funcţii şi accesaţi
simplu guma de şters.

●

Gata de funcţionare, fără software sau drivere suplimentare – compatibil cu
anumite platforme HP.

●

Carte, geantă sau buzunar – prindeţi-l şi luaţi-l oriunde.

●

Cu o durată de viaţă a bateriei de până la 18 luni, nu trebuie să vă faceţi griji că
vă va lăsa în mijlocul creaţiei.
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HP Pen

Compatibilitate

Dispozitivele HP acceptă Windows Ink şi protocolul Microsoft3 pentru stilou. Disponibilitate numai la anumite
modele de laptopuri HP Spectre, HP ENVY şi HP Pavilion. Pentru lista completă de caracteristici ale produsului,
consultaţi www.hp.com.

Dimensiuni

Despachetat: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Împachetat: 210 x 91 x 27 mm

Greutate

Despachetat: 0,016 kg
Împachetat: 0,07 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1MR94AA #UUF
Cod UPC/EAN: 190781638254

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Stilou HP; 1 baterie AAAA; ghid de pornire rapidă; fişă de garanţie; notificare despre produs

Pentru asigurarea funcţionalităţii descrise, caracteristicile pot necesita software sau alte aplicaţii de la terţi. Aplicaţiile se vând separat.
Durata reală de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare şi de condiţiile de mediu şi va descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării.
3 Windows® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări/regiuni. Toate celelalte mărci
comerciale sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi. Toate celelalte mărci comerciale sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi. Produsul real poate să difere de
cel prezentat în imagini.
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