Folha de Dados

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Pike Silver)
Concebido para a precisão.
Concebido para si.

Os computadores de
elevado desempenho
merecem acessórios
excecionais. Este rato sem
fios com Bluetooth®
combina precisão e
capacidade de resposta
rápida num design de
excelência que não passa
despercebido.
1,2

A simplicidade do Bluetooth
●
A conectividade Bluetooth® 3.0 mantém-lhe ligado de uma forma simplificada
e sem a inconveniência de fios ou dongles.
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Controlo excecional
●
O sensor ótico com LED azul permite-lhe controlar o rato com precisão para
uma incrível capacidade de resposta.
Precisão melhorada
●
Precisão superior para qualquer ecrã, graças à sensibilidade de 1 600 PPP.
Funcionalidades
●
Alterne entre as várias sensibilidades, 1 000, 1 300 ou 1 600 PPP, para ajustar
a velocidade de controlo do rato.
●

Deslize um dedo para um deslocamento ultrarrápido e aumentar a
produtividade.

●

Cor a condizer com o seu PC HP, acabamento escovado e design ergonómico.

Folha de Dados

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Pike Silver)

Compatibilidade

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

Dimensões

Fora da caixa: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Embalado: 18,4 x 14,3 x 4,8 cm

Peso

Fora da caixa: 0,1 kg
Embalado: 0,2 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Rato Bluetooth® HP Spectre 500; 2 pilhas AAA; Guia de iniciação rápida; Avisos do produto; Cartão de garantia
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Conectividade sem fios com um alcance de até 10 m.
Bluetooth® é uma marca comercial propriedade do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição
de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente
documento.
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