Adatlap

HP Z4000 Wireless Mouse
Különlegesen alacsony és
finom kialakítás az
ultravékony
számítógépes világ
számára
Ez a karcsú, modern és
alacsony profilú kivitelezés
teszi a Z4000 egeret
minden vékony és könnyű
laptop vagy táblagép ideális
kiegészítőjévé. Kivételes
kényelmet tapasztalhat
meg egy olyan vezeték
nélküli egérrel, amely nem
csak jól néz ki, hanem a
használata is külön élményt
nyújt. Az ívelt felső rész
gondoskodik a természetes
alátámasztásról, így a
használat közben kevésbé
fárad a keze.

A rendkívüli mobilitás felé
●
Manapság a vékony a divat, és a rendkívül mobil Z4000 egér 26 mm-es (1
hüvelykes) magasságával a noteszgépek és táblagépek ideális kiegészítője.
Pihentető kényelem
●
A kecses, ívelt kivitelezés lehetővé teszi a természetes kéz- és csuklótartást.
Még praktikusabb kezelés
●
A három normál gombbal és görgetőkerékkel ellátott egér kezelését
ismerősnek fogja találni.
Kettős vezérlés
●
A fejlett 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat segítségével 10 m (30 láb)
sugarú hatókörben csatlakozhat. Egyszerűen helyezze be a kisméretű
hardverkulcsot, és kapcsolja be az egeret.
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Megbízható működés, szabadabb használat
●
A vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően akár 30 láb (10 m) távolságig is
szabadon mozoghat.
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Biztosított áramellátás akár két éven át
●
Megbízható üzemeltetés hosszabb akkumulátor-üzemidővel akár 24 hónapon
át.
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Kompatibilitás

USB-port.

Műszaki specifikáció

Három normál gomb és görgetőkerék
USB vezeték nélküli vevő 2,4 GHz
Az akkumulátor-üzemidő a használattól függ.

Méretek

Kicsomagolva: 101 x 65 x 25 mm
Csomagolva: 200 x 140 x 50 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,094 kg
Csomagolva: 0,2 kg

Jótállás

Két éves, korlátozott jótállás alkatrészekre és javításra, az egész világra érvényes; Nonstop HP műszaki telefonos
segítség a garancia időtartama alatt

Termékszín

Halszürke

További információ

Termékszám: 2HW66AA #ABB
UPC/EAN-kód: 191628429943

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Z4000 vezeték nélküli egér; 2,4 GHz-es mikro vevőegység; 1 AA elem; Gyorskalauz; Termékkel kapcsolatos
tájékoztatás; Jótállási jegy; R.E.D RTF

Elérhető USB-port szükséges hozzá; Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OSX, Android OS és Chrome OS rendszerekkel kompatibilis.
A tényleges akkumulátor-élettartam a használattól és a környezeti viszonyoktól függően változhat. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a
használattal természetes módon csökken.
3A Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
4Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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