Taulukot

HP Z4000 Wireless Mouse
Erityisen litteä ja
erityisen hienostunut
huippuohueen
tietokoneeseesi
Modernin siron ja matalan
muotonsa ansiosta Z4000
on jokaisen ohuen ja kevyen
kannettavan tai tabletin
ihanteellinen kumppani.
Langaton hiiri näyttää
hyvältä ja tuntuu
mukavalta. Kaareva yläosa
tukee luonnollisesti, joten
voit klikkailla sydämesi
kyllyydestä.

Kannettavasta helposti kannettavaan
●
Muodikkaan ohut, alle 26 mm:n (1 tuuman) korkuinen Z4000-hiiri kulkee
helposti kannettavan tai taulutietokoneen mukana.
Rentoutta ja mukavuutta
●
Sulavan kaareva muotoilu mahdollistaa luonnollisen käden ja ranteen
asennon.
Varmuutta toiminnallisuudesta
●
Tuttu navigointi kolmen vakiopainikkeen ja vierityspyörän avulla.
Kaksoishallinta
●
Edistyksellinen 2,4 GHz:n langaton yhteys kantaa jopa 10 metrin (30 jalan)
päähän . Aseta vain pikkuinen vastaanotin paikoilleen ja kytke hiiri päälle.
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Vapaus on kaunista
●
Langattoman yhteyden avulla voit liikkua jopa 10 metrin (30 jalan) alueella.
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Luotettavuutta – virtaa jopa kahdeksi vuodeksi
●
Pariston jopa 24 kuukauden käyttöaika takaa, että virta ei lopu kesken.
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Taulukot

HP Z4000 Wireless Mouse

Yhteensopivuus

USB-portti.

Tekniset tiedot

Kolme vakiopainiketta ja vierityspyörä.
Langaton USB-vastaanotin (2,4 GHz)
Akun käyttöikä vaihtelee käytön mukaan.

Mitat

Ilman pakkausta: 101×65×25 mm
Pakattu: 200 × 140 × 50 mm

Paino

Ilman pakkausta: 0,094 kg
Pakattu: 0,2 kg

Takuu

Yhden vuoden maailmanlaajuinen työtä ja osia koskeva rajoitettu takuu; HP:n ympärivuorokautinen tekninen
puhelintuki takuuaikana

Tuotteen väri

Kirkkaanhopea

Lisätiedot

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP Z4000 -langaton hiiri; 2,4 GHz:n mikrovastaanotin; 1 AA-paristo; pikaopas; tuotetiedot; takuukortti; R.E.D RTF

Käyttöön tarvitaan vapaa USB-portti; Yhteensopivuus: Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS ja Chrome OS.
Akun todellinen käyttöaika vaihtelee käytöstä ja ympäristöolosuhteista riippuen. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä.
3 Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
4 Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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