Dataark

HP Z4000 Wireless Mouse
Ultra-lavt og
ultra-raffineret til din
ultra-slanke
computerverden.
Det slanke, moderne
lavprofildesign gør Z4000 til
den ultimative følgesvend
for enhver slank bærbar
computer eller tablet-pc.
Forbavsende komfort med
en trådløs mus, der ikke
bare ser godt ud, men også
føles rar. Den buede top
giver naturlig
understøttelse, så du kan
klikke, så meget du vil.

Fra mobil til ultra-mobil
●
Trenden siger tynd, og med en højde på under 26 mm er den ultramobile
Z4000-mus det perfekte, slanke tilbehør til din bærbare pc eller tablet-pc.
Afslappet komfort
●
Det flydende og buede design gør det nemt at placere hånden og håndleddet
naturligt.
Beroligende funktionalitet
●
Velkendt musenavigation med tre standardknapper og scrollehjul.
Dobbelt kontrol
●
Den forbedrede trådløse forbindelse på 2,4 GHz giver en rækkevidde på op til
10 meter . Du skal bare sætte den lille donglemodtager i stikket, tænde for
musen, og så er du klar.
1

Frihed er en smuk ting
●
Trådløs forbindelse med en rækkevidde op på til 10 meter.
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Driftssikkerhed – strøm i op til to år
●
Fortsæt derudaf med forlænget batterilevetid på op til 24 måneder .
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HP Z4000 Wireless Mouse

Kompatibilitet

USB-port.

Tekniske specifikationer

Tre standardknapper og rullehjul
Trådløs USB-modtager med 2,4 GHz
Batteriets levetid afhænger af brugen.

Mål

Udpakket: 101 x 65 x 25 mm
Pakket: 200 x 140 x 50 mm

Vægt

Udpakket: 0,094 kg
Pakket: 0,2 kg

Garanti

2 års begrænset global garanti, reservedele og arbejdskraft; HP teknisk telefonsupport døgnet rundt i
garantiperioden

Produktfarve

Sølvfarvet

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Trådløs HP Z4000-mus; 2,4-GHz mikromodtager; 1 AA-batteri; Startvejledning; Produktmeddelelser; Garantikort;
R.E.D RTF

Kræver en ledig USB-port; Kompatibel med Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android og Chrome OS.
Den faktiske batterilevetid afhænger af brug samt miljøforhold. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen.
3 Windows® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
4 Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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