Fişă tehnică

HP Z4000 Wireless Mouse
Foarte mic şi foarte
rafinat pentru lumea
echipamentelor de calcul
foarte subţiri
Acest design elegant al
profilului subţire şi
contemporan, fac din Z4000
însoţitorul ideal pentru orice
computer portabil sau
tabletă, subţiri şi uşoare. Vă
bucuraţi de un confort
neaşteptat datorat unui
mouse wireless, care nu
numai că arată bine, ci oferă
şi senzaţii plăcute. Partea
superioară arcuită asigură
un suport natural, astfel
încât puteţi să faceţi clic cu
uşurinţă, spre încântarea
dvs.

De la mobil la ultramobil
●
Fiind subţire şi cu o înălţime mai mică decât 26 mm (1 inch), mouse-ul
ultramobil Z4000 este accesoriul perfect pentru computerul portabil sau
tableta dvs.
Confort relaxat
●
Designul cu o arcuire graţioasă permite poziţionarea naturală a mâinii şi a
încheieturii mâinii.
Siguranţă în funcţionalitate
●
Navigare familiară cu mouse-ul, cu trei butoane standard şi o rotiţă de
derulare.
Control dublu
●
Conectivitatea wireless avansată la 2,4 GHz vă oferă posibilitatea de a vă
îndepărta până la 10m (30 ft) . Pur şi simplu introduceţi micul receptor dongle,
porniţi mouse-ul şi gata.
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Libertatea este un lucru minunat
●
Conectivitatea wireless vă permite să vă îndepărtaţi până la 10 m (30 ft).
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Fiabilitate – energie pentru până la doi ani
●
Lucraţi mai mult, cu o durată de viaţă a acumulatorului de până la 24 de luni. .
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Fişă tehnică

HP Z4000 Wireless Mouse

Compatibilitate

port USB.

Specificaţii tehnice

Trei butoane standard şi rotiţă de derulare
receptor USB wireless la 2,4 GHz
Durata acumulatorului depinde de folosire.

Dimensiuni

Despachetat: 101 x 65 x 25 mm
Împachetat: 200 x 140 x 50 mm

Greutate

Despachetat: 0,094 kg
Împachetat: 0,2 kg

Garanţie

Doi ani de garanţie limitată pentru componente şi manoperă în întreaga lume; asistenţă tehnică prin telefon HP
24x7 în perioada de garanţie

Culoarea produsului

Argintiu-verzui

Informaţii suplimentare

număr produs: 2HW66AA #ABB
Cod UPC/EAN: 191628429943

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mouse wireless HP Z4000; microreceptor la 2,4 GHz; 1 baterie AA; poster Pornire rapidă; notificări despre produs;
fişă de garanţie; RTF R.E.D.

Necesită un port USB disponibil; Compatibil cu Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS şi Chrome OS.
Durata de viaţă reală a acumulatorului depinde de condiţiile de utilizare şi de mediu. Capacitatea maximă a acumulatorului va descreşte natural în timp şi ca urmare
a utilizării.
3 Windows® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări/regiuni.
4 Toate celelalte mărci comerciale sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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