Specifikace

HP Z4000 Wireless Mouse
Ultra nízký, ultra jemný
pro váš ultra tenký
výpočetní svět
Elegantní, moderní design s
nízkým profilem činí z myši
Z4000 ideální doplněk
každého tenkého a lehkého
notebooku nebo tabletu.
Bezdrátová myš přináší
nečekaný komfort a kromě
toho, že dobře vypadá,
velmi dobře se s ní i pracuje.
Obloukový horní profil
přirozeně podporuje ruku,
takže můžete klikat v
pohodlné poloze.

Od mobilního po ultra mobilní provedení
●
Trendem je tenké provedení, které tato ultra mobilní myš Z4000 s tloušťkou
menší než 26 mm (1") zcela splňuje, a je tak perfektním doplňkem pro váš
notebook nebo tablet.
Uvolňující pohodlí
●
Plovoucí obloukový design pro přirozený úchop a položení zápěstí.
Ujištění o funkčnosti
●
Myš s běžným ovládáním a třemi standardními tlačítky a posunovacím
kolečkem.
Dvojitá kontrola
●
Pokročilé bezdrátové připojení v pásmu 2,4 GHz nabízí dostatečný výkon pro
připojení na vzdálenost až 10 metrů (30 stop) . Stačí zasunout malinký přijímač
hardwarového klíče, zapnout myš a je to.
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Svoboda je nádherná
●
Bezdrátové připojení umožňuje volný pohyb v okruhu až 30 stop (10 m).
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Spolehlivost – napájení po dobu až dvou let
●
Napájení zajišťuje baterie s prodlouženou životností až 24 měsíců.
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Specifikace

HP Z4000 Wireless Mouse

Kompatibilita

Port USB.

Technické specifikace

Tři standardní tlačítka a posunovací kolečko
2,4GHz bezdrátový přijímač USB
Životnost baterie závisí na využití.

Rozměry

Bez obalu: 101 x 65 x 25 mm
Balení: 200 x 140 x 50 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,094 kg
Balení: 0,2 kg

Záruka

2 roky omezené celosvětové záruky na náhradní díly a práci; technická telefonická podpora HP 24/7 během
záruky

Barva produktu

Stříbrná

Další informace

P/N: 2HW66AA #ABB
Kód UPC/EAN: 191628429943

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Bezdrátová myš HP Z4000; Mikro přijímač 2,4 GHz; 1 baterie AA; Leták rychlého nastavení; Produktová oznámení;
Záruční list; Karta R.E.D RTF

Vyžaduje volný port USB; Kompatibilní se systémy Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS a Chrome OS.
Skutečná životnost baterie se může lišit v závislosti na okolních podmínkách. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
3 Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích.
4 Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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