Veri sayfası

HP Pen
Etkileyin. İfade edin. İz
bırakın.

HP kalemin gücüyle
kendinizi ifade etme
biçiminizi yeniden keşfedin.
Doğal, gerçeğe yakın bir
duygu sayesinde doğru bir
şekilde yazın, çizin veya
işlem yapın. Geliştirilmiş
N-trig teknolojimizle
üretkenliğiniz kesinlikle
artacak.

En yeni N-trig teknolojisi
●
Gelişmiş teknoloji doğru bir şekilde yazmanıza, çizmenize ve gezinmenize izin
verir.
Hassas uç
●
Hassas uç ve basınç duyarlılığı, kalem kağıttaki gibi kontrolün tamamen sizde
olmasını sağlar.
Sonsuz olanaklar
●
Çizimden bilgi işleme kadar çeşitli uygulamalarla çalışır.
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El yazısından metne
●
Bilgisayarınız el yazınızı anında metne çevirirken doğal bir şekilde yazın.
●

Düğmeleri özelleştirerek işlevler arasında sorunsuz geçiş yapın ve silgiye
kolayca erişin.

●

Belirli HP platformlarla uyumludur ve ek yazılım veya sürücüye gerek olmadan
çalışmaya hazırdır.

●

Kitabınıza, çantanıza veya cebinize takın ve her yere yanınızda götürün.

●

18 aya kadar pil ömrüyle bir şeyler üretirken pilinin biteceğinden
endişelenmeniz gerekmez.
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Uyumluluk

HP cihazlar Windows Ink ve Microsoft3 kalem protokolünü destekler. Belirli HP Spectre, HP ENVY ve HP Pavilion
dizüstü bilgisayar modellerinde sunulur. Ürün özelliklerinin tam listesi için www.hp.com adresine bakın.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Paketli: 210 x 91 x 27 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,016 kg
Paketli: 0,07 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Kalem; 1 AAAA pil; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; Garanti kartı; Ürün bildirimi

Özelliklerin açıklanan işlevleri sağlaması için yazılım veya diğer üçüncü taraf uygulamalar gerekebilir. Uygulamalar ayrı satılır.
Gerçek pil ömrü çevresel koşullara göre değişir ve zamana ve kullanıma bağlı olarak azalması normaldir.
3 Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili
sahiplerine aittir. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Gerçek ürün gösterilenden farklılık gösterebilir.
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