Karta produktu

HP Z4000 Wireless Mouse
Ultrapłaski rozmiar,
ultrazaawansowana
technologia dla
ultracienkiego komputera
Eleganckie, nowoczesne i
niskoprofilowe wzornictwo
modelu Z4000 sprawia, że
jest to idealny towarzysz
każdego cienkiego i
lekkiego laptopa lub tabletu.
Doświadcz nieoczekiwanej
wygody dzięki myszy
bezprzewodowej, która nie
tylko świetnie wygląda, lecz
również doskonale leży w
dłoni. Łukowaty wierzch
zapewnia naturalne
podparcie, dzięki czemu
można klikać, ile dusza
zapragnie.

Od mobilności do ultramobilności
●
Ta cienka, ultramobilna mysz Z4000 o wysokości nieprzekraczającej 26 mm
(1") jest doskonałym dodatkiem do komputera przenośnego lub tabletu.
Relaks i komfort
●
Płynna, łukowata konstrukcja zapewnia naturalne ułożenie dłoni i nadgarstka.
Funkcjonalność, która zapewnia pewność
●
Znajoma nawigacja myszą z trzema standardowymi przyciskami i kółkiem do
przewijania.
Podwójne sterowanie
●
Zaawansowana łączność bezprzewodowa 2,4 GHz umożliwia swobodne
poruszanie się w promieniu 10 m (30 stóp) . Wystarczy podłączyć niewielki
odbiornik i włączyć mysz – gotowe.
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Wolność jest piękna
●
Łączność bezprzewodowa pozwala na nieskrępowany ruch w promieniu
30 stóp (10 m).
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Niezawodność – zasilanie nawet przez dwa lata
●
Zasilanie akumulatorem o wydłużonej żywotności do 24 miesięcy.
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HP Z4000 Wireless Mouse

Zgodność

Port USB.

Dane techniczne

Trzy standardowe przyciski oraz rolka do przewijania
Odbiornik bezprzewodowy USB 2,4 GHz
Czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania.

Wymiary

Z opakowania: 101 x 65 x 25 mm
Zapakowane: 200 × 140 × 50 mm

Waga

Z opakowania: 0,094 kg
Zapakowane: 0,2 kg

Gwarancja

Dwuletnia ograniczona gwarancja na części i robociznę; W okresie gwarancyjnym telefoniczna pomoc techniczna
HP przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia (24x7)

Kolor produktu

Pike Silver

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Mysz bezprzewodowa HP Z4000; Mikroodbiornik 2,4 GHz; 1 bateria AA; Plakat ze skróconą instrukcją obsługi;
Uwagi dotyczące produktu; Karta gwarancyjna; Karta R.E.D RTF

Wymaga dostępnego portu USB; Zgodność z systemami Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS i Chrome OS.
Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od sposobu jego użytkowania oraz warunków otoczenia. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem
czasu i na skutek eksploatacji.
3 Windows® jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
4 Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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