Φύλλο δεδομένων

HP Z4000 Wireless Mouse
Εξαιρετικά χαμηλού
προφίλ, εξαιρετικά
κομψό, για τον εξαιρετικά
λεπτεπίλεπτο υπολογιστή
σας
Η κομψή και μοντέρνα
σχεδίαση χαμηλού προφίλ
κάνει το Z4000 ιδανικό
ταίρι για κάθε λεπτό και
ελαφρύ φορητό
υπολογιστή ή tablet.
Απολαύστε ανεπανάληπτη
άνεση με το ασύρματο
ποντίκι που εκτός από την
ωραία εμφάνιση, χαρίζει
και ωραία αίσθηση. Το
τοξωτό επάνω μέρος
παρέχει φυσική στήριξη
ώστε να μπορείτε να
κάνετε όσα κλικ θέλετε.

Η φορητότητα σε νέα διάσταση
●
Το λεπτό φορητό ποντίκι Z4000, με ύψος μικρότερο από 26 mm (1 ίντσα),
αποτελεί το ιδανικό αξεσουάρ για το φορητό υπολογιστή ή το tablet σας.
Άνεση
●
Η καμπυλωτή σχεδίαση επιτρέπει τη φυσική στάση του χεριού και του
καρπού.
Εξασφαλισμένη λειτουργικότητα
●
Οικεία περιήγηση μέσω του ποντικιού με τρία κλασικά κουμπιά και τροχό
κύλισης.
Διπλό σύστημα ελέγχου
●
Η προηγμένη ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz σάς επιτρέπει να μετακινήστε σε
απόσταση έως 10 μέτρα (30 πόδια) . Απλώς τοποθετήστε τον δέκτη dongle,
ενεργοποιήστε το ποντίκι και είστε έτοιμοι.
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Η ελευθερία είναι ωραίο πράγμα
●
Η ασύρματη συνδεσιμότητα σάς επιτρέπει να μετακινήστε σε απόσταση έως
30 πόδια (10 m).
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Αξιοπιστία – για έως δύο χρόνια
●
Εξασφαλίστε τροφοδοσία με την εκτεταμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας που
διαρκεί έως και 24 μήνες.
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HP Z4000 Wireless Mouse

Συμβατότητα

Θύρα USB.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τρία κλασικά κουμπιά και τροχός κύλισης
Ασύρματος δέκτης USB στα 2,4 GHz
Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 101 x 65 x 25 mm
Συσκευασμένο: 200 x 140 x 50 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,094 kg
Συσκευασμένο: 0,2 kg

Εγγύηση

Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση δύο ετών για ανταλλακτικά και εργασία, τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη HP
24x7 κατά την περίοδο κάλυψης της εγγύησης

Χρώμα προϊόντος

Ασημί Pike Silver

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ασύρματο ποντίκι HP Z4000; Μικροδέκτης 2,4 GHz; 1 μπαταρία AA; Αφίσα γρήγορης εκκίνησης; Σημειώσεις για
το προϊόν; Κάρτα εγγύησης; R.E.D RTF

Απαιτείται διαθέσιμη θύρα USB; Συμβατότητα με Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS και Chrome OS.
Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται
φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση.
3 Η ονομασία Windows® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
4 Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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