Dataark

HP Z4000 Wireless Mouse
Ekstremt lav og svært
raffinert for en supertynn
databehandlingsverd
Den slanke og moderne
lavprofildesignen gjør
Z4000 til den ideelle
følgesvennen for alle tynne
og lette bærbare PC-er og
nettbrett. Opplev uventet
komfort med en trådløs
mus som ikke bare ser bra
ut, men føles riktig. Den
krumme toppen gir naturlig
støtte slik at du kan du
klikke i vei alt hva hjertet
måtte begjære.

Fra mobil til supermobil
●
Trenden sier tynt, og med en høyde på mindre enn 26 mm (1 tomme) blir den
supermobile Z4000-musen det perfekte tynne tilbehøret for en bærbar PC
eller et nettbrett.
Avslappet komfort
●
Elegant og krummet design gir hånden og håndleddet en naturlig stilling.
Trygghet i funksjonalitet
●
Velkjent musmanøvrering med tre standardknapper og rullehjul.
Dobbel kontroll
●
Avansert 2,4 GHz trådløs tilkobling gjør det mulig for deg å roame på opptil 10
m (30 fot) . Bare sett inn den lille dongelmottakeren og slå på musen. Ferdig.
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En herlig følelse av frihet
●
Med trådløs tilkobling kan du roame på opptil 30 fot (10 m).
Pålitelighet – opptil to års effekt
●
Forlenget batterilevetid på opptil 24 måneder.
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HP Z4000 Wireless Mouse

Kompatibilitet

USB-port.

Tekniske data

Tre standardknapper og rullehjul
Trådløs USB-mottaker på 2,4 GHz
Batteriets driftstid er avhengig av bruk.

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,094 kg
Pakket: 0,2 kg

Garanti

To års global begrenset garanti på deler og arbeid; 24x7 HP teknisk telefonstøtte i garantiperioden

Produktfarge

Gjeddesølv

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Z4000 trådløs mus; 2,4 GHz mikromottaker; 1 AA-batteri; Hurtigstartsplakat; Produktmerknader; Garantikort;
R.E.D RTF

Krever ledig USB-port; Kompatibel med Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS og Chrome OS.
Faktisk batteritid vil variere etter bruk og miljøforhold. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk.
3 Windows® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
4 Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
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