Datasheet

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Gemaakt voor precisie.
Voor jou ontworpen.

High-performance pc's
verdienen bijzondere
accessoires. Deze draadloze
Bluetooth®-muis
combineert een
uitzonderlijke precisie,
nauwkeurigheid en een
schitterend design waar
niemand aan voorbij kan
gaan.
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Het gemak van Bluetooth
●
Met Bluetooth® 3.0-connectiviteit blijf je probleemloos verbonden zonder
gedoe met kabels of dongels.
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Uitzonderlijke tracking
●
De sensor met blauwe ledtechnologie biedt precisie en controle voor een
uitzonderlijk soepele respons.
Meer precisie
●
Optimale precisie voor ieder scherm, met 1600-dpi resolutie.
Kenmerken
●
Switch tussen resoluties van 1000, 1300 en 1600 dpi om de trackingsnelheid
aan te passen.
●

Swipe een vinger om supersnel te scrollen als je ver wilt komen.

●

Afgestemd op de kleur van je HP pc met een geborsteld oppervlak en een
handig ontwerp.

Datasheet

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Compatibiliteit

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

Afmetingen

Zonder verpakking: 12,13 x 6,5 x 3 cm
In verpakking: 20 x 14,2 x 6 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 100 gr
In verpakking: 180 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Spectre Bluetooth® muis 500; 2 AAA-batterijen; Beknopte handleiding; Productinformatie; Garantiekaart
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Draadloze verbinding tot een afstand van 10 meter.
Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
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