Dataark

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Fremstillet med henblik
på præcision. Designet til
dig.
Højtydende pc'er fortjener
exceptionelt tilbehør. Denne
trådløse Bluetooth®-mus
kombinerer en utrolig
præcision og nøjagtighed
med et fornemt design, der
er umuligt at overse.
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Enkelheden ved Bluetooth
●
Med Bluetooth® 3.0-tilslutning kan du nemt bevare forbindelsen uden besvær
med ledninger eller dongles.
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Uovertruffen registrering af bevægelser
●
Den blå, optiske LED-sensor giver præcis styring og helt jævn respons.
Større nøjagtighed
●
Fungerer helt nøjagtigt på alle skærme med en opløsning på 1600 dpi.
Funktioner
●
Du kan justere registreringshastigheden ved at skifte dpi-indstillingen – vælg
mellem 1000, 1300 og 1600 dpi.
●

Du kan stryge med en finger og scrolle lynhurtigt, når det virkelig skal gå
stærkt.

●

Farven er tilpasset din HP-pc, overfladen har en børstet og kornet finish, og
designet er ergonomisk.

Dataark

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Kompatibilitet

Bluetooth® 3.0; Windows® 7, 8, 10; Mac OS; Chrome OS

Mål

Udpakket: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Pakket: 20 x 14,2 x 6 cm

Vægt

Udpakket: 0,1 kg
Pakket: 0,18 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

P/N: 1AM57AA #ABB
UPC/EAN code: 190781055150

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500; 2 AAA-batterier; Startvejledning; Produktmeddelelser; Garantikort
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Trådløs forbindelse på op til 10 meter.
Bluetooth® er et varemærke tilhørende ejeren og benyttes af HP Inc. i henhold til en licens.
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