Dataark

HP Pen
Imponer. Uttrykk. Gjør
deg bemerket.

Forny måten du uttrykker
deg på, med kraften fra en
HP-penn. Skriv, tegn eller
regn med presisjon takket
være en naturlig, livsnær
følelse. Med den forbedrede
N-trig-teknologien vår, vil
produktiviteten din
garantert bli enda bedre.

Nyeste N-trig-teknologi
●
Forbedret teknologi gjør at du kan skrive, tegne og navigere med presisjon.
Presisjonstips
●
Presisjontips og trykkfølsomhet gir deg full kontroll, som om det var penn på
papir.
Endeløse muligheter
●
Fungerer med et utvalg av apper for alt fra strektegning til databehandling.
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Blekk til tekst
●
Skriv naturlig mens PC-en umiddelbart konverterer håndskrift til tekst.
●

Tilpass knapper for å veksle sømløst mellom funksjoner og få enkel tilgang til
viskelær.

●

Klar til innsats uten behov for ekstra programvare eller drivere - kompatibel
med utvalgte HP-plattformer.

●

Bok, veske eller lomme - fest den og ta den med overalt.

●

Med opptil 18 måneders batterilevetid er det ingen grunn til å bekymre seg for
at den skal dø under opprettingen.
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Kompatibilitet

HP-enhetene støtter Windows-blekk og Microsoft3-pennprotokoll. Tilgjengelig på utvalgte bærbare PC-er i
modellseriene HP Spectre, HP ENVY og HP Pavilion. Se www.hp.com for en komplett liste over produktfunksjoner.

Mål

Pakket ut: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Pakket: 210 x 91 x 27 mm

Vekt

Pakket ut: 0,016 kg
Pakket: 0,07 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP-penn; 1 AAAA-batteri; Hurtigstartveiledning; Garantikort; Produktmerknad

Funksjoner kan kreve programvare eller andre tredjepartsprogrammer for å oppnå den beskrevne funksjonaliteten. Appene selges separat.
Faktisk batterilevetid varierer med bruk og miljøforhold, og blir normalt kortere med tiden.
3 Windows® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises.
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