Спецификация

HP Z4000 Wireless Mouse
Ултра тънка, ултра
фина, за вашия ултра
тънък компютърен свят
Този елегантен,
съвременен и тънък
дизайн превръща Z4000 в
идеалния спътник за всеки
тънък и лек преносим
компютър или таблет.
Насладете се на
неочакван комфорт с
безжична мишка, която не
само изглежда добре, но и
работи добре. Извитият
връх осигурява естествена
опора за работа, за да
кликате колкото искате.

От мобилност към ултра мобилност
●
Тенденцията е към тънки преносими компютри с височина до 26 мм (1
инч); свръх мобилната Z4000 мишка е перфектният тънък аксесоар за
вашия преносим компютър или таблет.
Спокоен комфорт
●
Формата с плавна извивка позволява естествено разположение на ръката
и китката.
Увереност във функционалността
●
Традиционна навигация с три стандартни бутона и колелце за превъртане.
Двоен контрол
●
Усъвършенстваната 2,4 GHz безжична свързаност Ви дава възможност да
се отдалечите на разстояние до 10 м (30 фута) . Просто поставете
миниатюрния донгъл приемник, включете мишката и готово.
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Свободата е красиво нещо
●
Безжична връзка за свобода на движението до 30 фута (10 м).
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Надеждност – заряд на батерията за до две години
●
Работете без прекъсване благодарение на удължения живот на
батерията до 24 месеца.
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Съвместимост

USB порт.

Технически спецификации Три стандартни бутона и колелце за превъртане
USB безжичен приемник при 2,4 GHz
Животът на батерията зависи от използването.
Размери

без опаковка: 101 x 65 x 25 мм
Опакован: 200 x 140 x 50 мм

Тегло

без опаковка: 0,094 кг
Опакован: 0.2 кг

Гаранция

Две години световна ограничена гаранция за части и труд; Техническа поддръжка по телефона 24x7 на HP
по време на гаранционния срок

Цвят на продукта

Pike Silver

Допълнителна
информация

№ на продукт: 2HW66AA #ABB
UPC/EAN код: 191628429943

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Безжична мишка Z4000 HP; 2,4 GHz микро приемник; 1 батерия AA; Брошура за бърз старт; Бележки към
продукта; Гаранционна карта; R.E.D RTF

Изисква наличен USB порт; Съвместима с Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS и Chrome OS.
Действителният живот на батерията зависи от начина на използване и условията на околната среда. Максималният капацитет на батерията ще намалява
с времето и използването.
3 Windows® е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
4 Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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