Specifikace

HP ENVY Rechargeable Mouse
500
Bezdrátová, dobíjecí myš
v působivě stylovém
provedení
K udržení se na vrcholu
produktivity potřebujete
zařízení, jehož tvůrci vzali v
potaz rovnováhu mezi
výkonem a přesností. Tato
myš vyniká precizní
konstrukcí a
nezpochybnitelným
výkonem. Navíc je
všestranná stejně tak jako
komfortní a přesně vyhoví
vašemu životnímu stylu
nejen v kanceláři, ale i
doma.

Dobíjecí výkon
●
Udržte si produktivitu s baterií, která vydrží až 11 týdnů na jedno nabití.
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Vynikající rychlost odezvy
●
S rozlišením 1 600 dpi tento laserový snímač zajišťuje přesné ovládání na
téměř jakémkoli povrchu.
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Působivý design
●
Pečlivé zpracování, pogumované úchyty a hliníkový povrch poskytují ideální
texturu pro ještě lepší ovládání.
Funkce
●
Světelný indikátor vás upozorní na nízkou kapacitu baterie. Rychlé dobíjení
přes rozhraní micro-USB, zatímco pracujete.
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●

Citlivost ovládání a rychlost polohování lze upravit přepnutím mezi rozlišeními
1 600, 1 200 a 800 dpi.

●

Pokročilá technologie HP Link-5 umožňuje současně připojit pětici
kompatibilních zařízení HP.
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●

Kompatibilní se zařízeními se systémem Windows, Mac nebo Chrome OS.

Specifikace

HP ENVY Rechargeable Mouse 500

Kompatibilita

Volný port USB

Rozměry

Bez obalu: 107 x 67 x 38,6 mm
Balení: 198 x 140 x 54 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,12 kg
Balení: 0,17 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání.

Další informace

P/N: 2LX92AA #ABB
Kód UPC/EAN: 191628588961

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Dobíjecí myš HP ENVY 500; napájecí kabel micro USB; Bezdrátový hardwarový klíč 2,4 GHz; Leták rychlého
nastavení; Produktová oznámení; Záruční list

Funkce bezdrátového připojení s dosahem až 10 m (30 stop).
Skutečná životnost baterie se může lišit podle používání.
3 Správnou funkci laserového snímače nelze zaručit na skleněném povrchu.
4 Doba nabíjení se liší v závislosti na úrovni nabití nabíjeného zařízení.
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