Φύλλο δεδομένων

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Φτιαγμένο για ακρίβεια.
Σχεδιασμένο για εσάς.

Οι υπολογιστές υψηλής
απόδοσης χρειάζονται
βοηθητικό εξοπλισμό
υψηλής ποιότητας. Αυτό το
ασύρματο ποντίκι
Bluetooth® συνδυάζει
προηγμένη ακρίβεια και
κορυφαία σχεδίαση που
δεν περνάει απαρατήρητη.
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Η απλότητα του Bluetooth
●
Με την τεχνολογία Bluetooth® 3.0 παραμένετε συνδεδεμένοι χωρίς
προβλήματα και χωρίς να χρειάζεστε καλώδια ή dongle.
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Εξαιρετική ιχνηλάτηση
●
Ο οπτικός αισθητήρας με LED σε μπλε χρώμα παρέχει έλεγχο ακριβείας για
εξαιρετικά ομαλή απόκριση.
Βελτιωμένη ακρίβεια
●
Απόλυτη ακρίβεια για όλες τις οθόνες, με ανάλυση 1.600 DPI.
Χαρακτηριστικά
●
Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ της ανάλυσης 1.000, 1.300 και 1.600 DPI
για να προσαρμόσετε την ταχύτητα ιχνηλάτησης.
●

Περάστε το δάχτυλό σας όταν χρειάζεστε πολύ γρήγορη κύλιση για να
διανύσετε μεγάλη απόσταση.

●

Χρώμα που ταιριάζει με τον δικό σας υπολογιστή HP, βουρτσισμένο
μεταλλικό φινίρισμα και άνετη σχεδίαση.

Φύλλο δεδομένων

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Συμβατότητα

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

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Συσκευασμένο: 20 x 14,2 x 6 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,1 kg
Συσκευασμένο: 0,18 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποντίκι HP Spectre Bluetooth® 500; 2 μπαταρίες AAA; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Σημειώσεις για το προϊόν;
Κάρτα εγγύησης
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Ασύρματη συνδεσιμότητα σε απόσταση έως 30 πόδια (10 m).
Η ονομασία Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας.
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