Karta produktu

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Pike Silver)
Stworzona z myślą
o precyzji. Stworzona dla
Ciebie.
Komputery o wysokiej
wydajności wymagają
akcesoriów najlepszej
jakości. Ta bezprzewodowa
mysz Bluetooth® łączy
najwyższy poziom precyzji
i niezawodności z elegancką
obudową, której nie sposób
przeoczyć[1, 2].

Po prostu Bluetooth
●
Protokół Bluetooth® 3.0 zapewnia bezproblemową łączność i eliminuje
potrzebę korzystania z kłopotliwych przewodów i kluczy sprzętowych[1, 2].
Znakomita dokładność śledzenia
●
Czujnik optyczny oparty na niebieskiej diodzie LED zapewnia precyzyjne
sterowanie i niezwykle krótki czas reakcji.
Zwiększona precyzja
●
Wyjątkowa precyzja na każdym ekranie dzięki rozdzielczości 1600 DPI.
Funkcje
●
Wybierz rozdzielczość 1000, 1300 lub 1600 DPI, aby dostosować czułość
myszy.
●

Rolka myszy umożliwia ultraszybkie przewijanie, gdy potrzebujesz pójść na
skróty.

●

Dopasowanie kolorystyczne do Twojego komputera HP, szczotkowana
obudowa oraz wygodny kształt.

Karta produktu

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Pike Silver)

Zgodność

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

Wymiary

Z opakowania: 12,13 × 6,5 × 3 cm
Zapakowane: 18,4 × 14,3 × 4,8 cm

Waga

Z opakowania: 0,1 kg
Zapakowane: 0,2 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Mysz HP Spectre Bluetooth® 500; 2 baterie AAA; Skrócona instrukcja obsługi; Uwagi dotyczące produktu; Karta
gwarancyjna

[1 ] Łączność bezprzewodowa do 10 m (30′).
2 Bluetooth® jest znakiem towarowym należącym do właściciela i wykorzystywanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji.
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