Datablad

HP Pen
Imponera. Uttryck dig.
Gör intryck.

Hitta nya uttryckssätt med
kraften i HPs penna. Skriv,
rita eller beräkna med
precision tack vare en
naturlig, verklighetstrogen
känsla. Med vår förbättrade
N-trig-teknik kommer din
produktivitet definitivt att
förbättras.

Den senaste N-trig-tekniken
●
Förbättrad teknik som låter dig skriva, rita och navigera med precision.
Precisionsspets
●
Precisionsspetsen och tryckkänsligheten ger dig full kontroll, som om du skrev
på papper.
Ändlösa möjligheter
●
Fungerar med flera olika appar för allt från ritning till databehandling.
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Bläck till text
●
Skriv naturligt samtidigt som datorn direkt omvandlar din handskrift till text.
●

Programmera knapparna för att smidigt växla mellan funktioner och enkelt
komma åt radergummit.

●

Redo att användas utan extra programvara eller drivrutiner, kompatibel med
utvalda HP-plattformar.

●

Bok, väska eller ficka – kläm fast den och ta med den var som helst.

●

Med upp till 18 månaders batteritid behöver du inte oroa dig för att den ska dö
när du är mitt i ditt kreativa arbete.
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Kompatibilitet

HP-enheter har stöd för Windows Inks och Microsofts3 pennprotokoll. Tillgängligt för utvalda bärbara
datormodeller i serierna HP Spectre, HP ENVY och HP Pavilion. En fullständig lista över funktionerna finns på
www.hp.com.

Yttermått

Utan emballage: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Förpackat: 210 x 91 x 27 mm

Vikt

Utan emballage: 0,016 kg
Förpackat: 0,07 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Pen; 1 AAAA-batteri; Snabbstartshandbok; Garantikort; Produktmeddelande

För att de beskrivna funktionerna ska kunna användas kan programvara eller andra tredjepartsprogram behövas. Appar säljs separat.
Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden, och kommer att sjunka naturligt med tiden och beroende på användningen.
3 Windows® är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör sina
respektive ägare. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas.
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