Specifikace

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Pike Silver)
Navrženo pro přesné
ovládání. Vytvořeno pro
vás.
Vysoce výkonné počítače si
zaslouží výjimečné
příslušenství. Tato
bezdrátová myš Bluetooth®
je spojením přesnosti nové
generace a prémiového
designu, který jen tak
nepřehlédnete.
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Jednoduchost připojení Bluetooth
●
Technologie Bluetooth® 3.0 vás spolehlivě připojí bez překážejících kabelů
nebo hardwarových klíčů.
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Výjimečné polohování
●
Modrý LED optický senzor zajišťuje přesné ovládání pro výjimečně plynulé
polohování.
Vyšší přesnost
●
Absolutní přesnost polohování na každé obrazovce díky rozlišení 1 600 DPI.
Funkce
●
Rychlost polohování lze přepínat mezi rozlišeními 1 000, 1 300 a 1 600 DPI.
●

Když potřebujete urazit velkou vzdálenost, stačí přejet prstem a ultra rychlý
posuv vás přenese, kam bude potřeba.

●

Barevně sladěná s vaším počítačem HP včetně leštěného zrnitého povrchu a
komfortního tvaru.

Specifikace

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Pike Silver)

Kompatibilita

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

Rozměry

Bez obalu: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Balení: 18,4 x 14,3 x 4,8 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,1 kg
Balení: 0,2 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 1AM58AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190781055198

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici
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Funkce bezdrátového připojení s dosahem až 10 m.
Bluetooth® je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence.
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