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HP Z4000 Wireless Mouse
İnce bilgisayar dünyasına
uygun olarak düşük
profilli ve zarif
Şık ve düşük profilli
tasarımıyla Z4000 fare ince
ve hafif dizüstü bilgisayar
veya tabletler için ideal yol
arkadaşıdır. Görünümü
güzel ve kullanımı keyifli bir
kablosuz fareyle şaşırtıcı
rahatlığın keyfini çıkarın.
Kavisli üst kısmın sağladığı
doğal destek sayesinde
istediğiniz gibi
tıklayabilirsiniz.

Mobilden ultra mobile
●
Günümüzün incelik akımına uygun, 26 mm'den (1 inç) daha düşük yüksekliğe
sahip Z4000 ultra mobil fare, dizüstü bilgisayar veya tabletinizle mükemmel
uyum sağlayacak bir aksesuardır.
Rahatlık ve konfor
●
Akıcı, kavisli tasarım, el ve bileğin doğal konumlanmasını sağlar.
İşlevlerine güvenin
●
Üç standart düğme ve kaydırma tekerleği sayesinde aşina olduğunu şekilde
gezinin.
Çift kontrol
●
Gelişmiş 2,4 GHz kablosuz bağlantı, 10m (30ft) uzaklığa kadar dolaşmanıza
olanak tanır. Donanım kilidi alıcısını takmanız ve fareyi açık konuma getirmeniz
yeterlidir.
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Özgürlük güzel bir şeydir
●
Kablosuz bağlantı ile, 10 m (30 ft) uzağa gidebilirsiniz.
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Güvenilirlik - iki yıla kadar pil ömrü
●
Uzun pil ömrü sayesinde 24 aya kadar çalıştırma imkanı elde edin.
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Uyumluluk

USB bağlantı noktası.

Teknik Özellikler

Üç standart düğme ve kaydırma tekerleği
2,4 GHz hızda USB kablosuz alıcı
Pil ömrü kullanıma göre değişir.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 101 x 65 x 25 mm
Paketli: 200 x 140 x 50 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,094 kg
Paketli: 0,2 kg

Garanti

Dünya genelinde iki yıllık sınırlı yedek parça ve işçilik garantisi; Garanti süresi boyunca 24 x 7 HP telefonla teknik
desteği

Ürün rengi

Yeşil gümüş

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Z4000 Kablosuz Fare; 2,4 GHz mikro alıcı; 1 AA pil; Hızlı Başlangıç Posteri; Ürün bildirimleri; Garanti Kartı; R.E.D
RTF

Kullanılabilir USB bağlantı noktası gerekir; Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X, Android OS ve Chrome OS ile uyumludur.
Gerçek pil ömrü kullanım ve çevre koşullarına göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur.
3 Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
4 Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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