Datablad

HP Z4000 Wireless Mouse
Ultra-låg och
Ultra-raffinerad för din
Ultra-tunna datorvärld
Den smidiga, moderna
designen med låg profil gör
Z4000 till en oumbärlig
följeslagare till alla tunna
bärbara datorer och
datorplattor. Upplev
oväntad komfort med en
trådlös mus som inte bara
ser bra ut utan även känns
bra. Den välvda toppen ger
naturligt stöd medan du
klickar dig fram.

Från mobil till ultramobil
●
Det är trendigt med tunna prylar och med en höjd på mindre än 26 mm (1
tum) är den Z4000 ultramobila musen det perfekta tunna tillbehöret för din
bärbara eller datorplatta.
Avspänd komfort
●
Den flödande välvda designen möjliggör en naturlig placering av hand och
handled.
Funktionalitet som ger trygghet
●
Välbekant musnavigering med tre standardknappar och ett rullningshjul.
Dubbel kontroll
●
Avancerad 2,4 GHz trådlös anslutning ger dig kraftfull roaming på upp till 10
m . Du behöver bara sätta i en liten dongel-mottagare, starta musen, klart.
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Frihet är vackert
●
Trådlös anslutning ger dig roaming upp till 10 m.
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Tillförlitlighet – kraft för upp till två år
●
Dra nytta av längre batterilivslängd upp till 24 månader.
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Kompatibilitet

USB-port.

Teknisk information

Tre standardknappar och ett rullningshjul
Trådlös USB-mottagare, 2,4 GHz
Batteriets livslängd beror på användningen.

Yttermått

Utan emballage: 101 x 65 x 25 mm
Förpackat: 200 x 140 x 50 mm

Vikt

Utan emballage: 0,094 kg
Förpackat: 0,2 kg

Garanti

Två års begränsad världsomspännande garanti avseende material- och tillverkningsfel; Teknisk telefonsupport
24x7 från HP under garantitiden

Produktens färg

Pike Silver

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Z4000 trådlös mus; 2,4 GHz mikromottagare; 1 AA-batteri; Snabbstartsaffisch; Produktmeddelanden;
Garantikort; R.E.D RTF-kort

Kräver en ledig USB-port; Kompatibel med Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS och Chrome OS.
Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används.
3 Windows® är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
4 Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
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