Folha de Dados

HP Z4000 Wireless Mouse
Ultra baixo e ultra
elegante para o seu
mundo informático ultra
fino
Este design elegante,
contemporâneo e de baixo
perfil faz do HP Z4000 o
companheiro ideal para
qualquer portátil ou tablet
fino e leve. Desfrute do
conforto inesperado com
um rato estiloso e
confortável. A parte
superior arqueada zela pelo
posicionamento natural da
mão e do pulso, para que
possa clicar
confortavelmente no que
quiser.

De móvel para ultra móvel
●
A tendência é ter dispositivos finos e com menos de 26 mm (1 polegadas) de
altura, o rato ultra móvel Z4000 é o acessório fino perfeito para o seu
notebook e tablet.
Conforto relaxado
●
O design arqueado e ergonómico zela pelo posicionamento natural da mão e
do pulso.
Funcionalidade garantida
●
Navegação de rato simplificada com os três botões e roda de deslocamento
essenciais.
Controlo duplo
●
A ligação sem fios avançada de 2,4 GHz permite-lhe movimentar-se a uma
distância máxima de 10 m. Basta introduzir o pequeno recetor dongle e ligar o
rato.
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A liberdade é deveras bela
●
A ligação sem fios permite-lhe movimentar-se a uma distância máxima de 10
m.
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Fiabilidade – autonomia para 2 anos
●
Esteja sempre ligado com uma autonomia prolongada para até 24 meses.
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Compatibilidade

Porta USB.

Especificações técnicas

Três botões padrão e roda de deslocamento
Recetor USB sem fios a 2,4 GHz
A vida útil da bateria depende da sua utilização.

Dimensões

Fora da caixa: 101 x 65 x 25 mm
Embalado: 200 x 140 x 50 mm

Peso

Fora da caixa: 0,094 kg
Embalado: 0,2 kg

Garantia

Dois anos de garantia mundial limitada, de peças e mão-de-obra; Assistência técnica por telefone 24x7 HP
durante o período de garantia

Cor do Produto

Prateado Pike

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Rato sem fios HP Z4000; Microrrecetor (2,4 GHz); 1 Pilha AA; Guia de iniciação rápida; Instruções do produto;
Cartão de garantia; RTF R.E.D

Requer uma porta USB disponível; Compatível com Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS e Chrome OS.
A autonomia real da pilha/bateria varia consoante a utilização e as condições ambientais. A capacidade máxima da pilha/bateria diminui naturalmente ao longo do
tempo com a utilização.
3 Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
4 Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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