Dataark

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Konstruert for presisjon.
Konstruert for deg.

PC-er med høy ytelse
fortjener eksepsjonelt
tilbehør. Denne trådløse
Bluetooth®-musen
kombinerer presisjon og
nøyaktighet på et høyere
nivå med en førsteklasses
design som er umulig å se
bort fra.
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Bluetooth-enkelhet
●
Med Bluetooth® 3.0-tilkobling kan du være tilkoblet uten å bekymre deg for
rotete ledninger eller dongler.
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Eksepsjonell sporing
●
En blå optisk LED-sensor gir presisjonskontroll for usedvanlig jevn respons.
Forbedret nøyaktighet
●
Nøyaktig presisjon for alle skjermer med en oppløsning på 1600 DPI.
Funksjoner
●
Bytt oppløsning mellom 1000, 1300 og 1600 PPT for å justere
sporingshastigheten.
●

Dra en finger for superrask rulling når du må holde ut lenge.

●

Fargetilpasset til din HP-PC, med en børstet kornfinish og en komfortabel
design.

Dataark

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Kompatibilitet

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

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,1 kg
Pakket: 0,18 kg

Garanti

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

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Spectre Bluetooth®-mus 500; 2 AAA-batterier; Hurtigstartveiledning; Produktmerknader; Garantikort
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Trådløs tilkobling opptil 10 m (30 fot).
Bluetooth® er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP Inc. på lisens.
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