Спецификация

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Pike Silver)
Проектирана за
прецизност. Създадена
за Вас.
Високопроизводителните
компютри заслужават
изключителни аксесоари.
Тази безжична Bluetooth®
мишка съчетава
прецизност и точност от
следващо ниво с
висококачествен дизайн,
който не може да бъде
игнориран.
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Опростеността на Bluetooth
●
Bluetooth® 3.0 свързаност запазва безпроблемно връзката ви без досадни
кабели или донгъли.
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Изключителен тракинг
●
Син LED оптичен сензор осигурява прецизен контрол за изключително
плавна реакция.
Подобрена точност
●
Точност до милиметъра за всеки екран с резолюция 1600 DPI.
Функции
●
Превключвайте резолюцията между 1000, 1300 и 1600 DPI, за да
регулирате тракинг скоростта.
●

Плъзнете пръст за ултрабързо превъртане, когато трябва да стигнете
далеч.

●

С цветове, подхождащи на Вашия компютър HP, релефно покритие и
удобен дизайн.

Спецификация

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Pike Silver)

Съвместимост

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

Размери

без опаковка: 12,13 x 6,5 x 3 см
Опакован: 18,4 x 14,3 x 4,8 см

Тегло

без опаковка: 0,1 кг
Опакован: 0.2 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1AM58AA #ABB
UPC/EAN код: 190781055198

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Bluetooth® мишка HP Spectre 500; 2 батерии AAA; Ръководство за бързо стартиране; Бележки към
продукта; Гаранционна карта
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Безжична връзка до 30 фута (10 м).
Bluetooth® е търговска марка, собственост на своя притежател, и се ползва от HP Inc. по лиценз.
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предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция,
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документ.
06/17

