Fişă tehnică

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Conceput pentru precizie.
Conceput pentru tine.

PC-urile de înaltă
performanţă merită
accesorii excepţionale. Acest
mouse Bluetooth® wireless
combină următorul nivel de
precizie şi acurateţe cu un
design premium, care este
imposibil de ignorat.
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Simplitatea conectivităţii Bluetooth
●
Conectivitatea Bluetooth® 3.0 te menţine conectat fără probleme, fără
neajunsurile provocate de fire sau dongle-uri.
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Urmărire excepţională
●
Senzorul optic cu LED albastru asigură controlul de precizie, pentru un răspuns
cursiv excepţional.
Acurateţe îmbunătăţită
●
Acurateţe remarcabilă pentru orice ecran cu rezoluţia de 1.600 DPI.
Caracteristici
●
Comuţi rezoluţia între 1.000, 1.300 şi 1.600 DPI, pentru a regla viteza de
urmărire.
●

Tragi cu un deget pentru o derulare ultra-rapidă, când ai nevoie să derulezi
mult.

●

Culoare potrivită cu a PC-ului HP, cu finisaj texturat lustruit şi design confortabil.

Fişă tehnică

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Compatibilitate

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

Dimensiuni

Despachetat: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Împachetat: 20 x 14,2 x 6 cm

Greutate

Despachetat: 0,1 kg
Împachetat: 0,18 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1AM57AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781055150

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mouse HP Spectre Bluetooth® 500; 2 baterii AAA; ghid de pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de garanţie
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Conectivitate wireless de până la 10 m (30 ft).
Bluetooth® este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi este utilizată de HP Inc. sub licenţă.
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