גיליון נתונים

HP Z4000 Wireless Mouse
נמוך במיוחד ,מעודן במיוחד,
לעולם המחשוב הדק במיוחד שלך
העיצוב המלוטש ,העכשווי ,עם
הפרופיל נמוך הופך את Z4000
לשותף האידיאלי לכל מחשב
נישא או מחשב לוח דק וקל
משקל .בוא לחוות נוחות בלתי
צפויה עם עכבר אלחוטי שלא רק
נראה טוב אלא גם נותן תחושה
טובה .החלק העליון הקמור
מספק תמיכה טבעית שמאפשרת
לך ללחוץ בלי סוף להנאתך.

מנייד לנייד במיוחד
● 'דק' הוא שם המשחק כיום ,ובגובה של פחות מ -26מ"מ )אינץ' אחד( ,עכבר  Z4000הנייד במיוחד ,הוא האביזר הדק
המושלם עבור המחשב הנייד או מחשב הלוח שברשותך.
נוחות ורוגע
● עיצוב קמור וזורם המאפשר תנוחת זרוע וכף יד טבעית.
ביטחון בפונקציונליות
● ניווט עכבר מוכר עם שלושה לחצנים סטנדרטיים וגלגל גלילה.
בקרה כפולה
● הקישוריות האלחוטית המתקדמת של  2.4 GHzמעניקה לך את העוצמה לנוע עד למרחק של  10מטרים ) 30רגל( .1כל מה
שעליך לעשות הוא להכניס את מקלט החיבור הזעיר ,להפעיל את העכבר ואתה מוכן לעבודה.
החופש הוא דבר נפלא
● קישוריות אלחוטית מאפשרת לך לנדוד עד למרחק של  30רגל ) 10מ'(.
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עכבר אלחוטי HP Z4000 Wireless Mouse

תאימות

תיאור מחבר

יציאת .USB

מקלט  USBאלחוטי ב2.4 GHz-

דרישות מערכת מזעריות

יציאת USB

מפרטים טכניים

שלושה לחצנים רגילים וגלגל גלילה
מקלט  USBאלחוטי ב2.4 GHz-
חיי הסוללה תלויים בשימוש.

משקל

מחוץ לאריזה 0.094 :ק"ג
ארוז 0.2 :ק"ג

אורך חיי סוללה

ממדים

אחריות

צבע מוצר

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

חיי הסוללה תלויים בשימוש.

מחוץ לאריזה 101 x 65 x 25 :מ"מ
ארוז 50 x 140 x 200 :מ"מ

אחריות מוגבלת למשך שנתיים עבור חלקים ועבודה ברחבי העולם; תמיכה טלפונית טכנית של  24 ,HPשעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע ,במהלך תקופת האחריות
כסוף דג

P/N: 2HW66AA #ABB
קוד UPC/EAN: 191628429943
סין

עכבר אלחוטי  ;HP Z4000מיקרו מקלט  ;2.4GHzסוללת  ;AAפוסטר להפעלה מהירה; הודעות אודות המוצר; כרטיס אחריות; R.E.D RTF

 1נדרשת יציאת  USBזמינה; תואם ל Android OS ,Mac OS X ,Vista ,XP ,7 ,8 ,Microsoft Windows® 10-ו.Chrome OS-
 2חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולתנאי הסביבה .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש.
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