Fişă tehnică

HP ENVY Rechargeable Mouse
500
Un mouse fără fir,
reîncărcabil, cu un stil
impresionant
Menținerea la o cotă de top
în privinţa productivităţii
necesită un dispozitiv care
înţelege echilibrul între
performanţă şi precizie. Cu
un design meticulos şi
alimentare de necontestat,
acest mouse este la fel de
versatil pe cât este de
comod, adaptându-se fără
probleme stilului
dumneavoastră de viaţă –
de la birou cât și la
domiciliu.

Sursă de energie reîncărcabilă
●
Rămâneţi productiv cu o durată de viața a acumulatorului de până la 11
săptămâni, la o singură încărcare.
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Viteză de răspuns excepţională
●
Cu 1600 dpi, acest senzor cu laser asigură corectitudine şi precizie – pe
aproape orice suprafaţă.
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Design impresionant
●
Realizate cu grijă, zonele de prindere din cauciuc şi finisajul din aluminiu
asigură textura ideală pentru un control suplimentar.
Beneficii
●
Indicatorul luminos vă avertizează când bateria este descărcată. Reîncărcaţi
rapid prin micro-USB, în timp ce lucraţi.
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●

Comutaţi între 1.600, 1.200 şi 800 dpi pentru a vă ajusta controlul şi viteza de
urmărire.

●

Tehnologia avansată Link-5 conectează cinci dispozitive compatibile HP, în
acelaşi timp.
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●

Compatibil cu dispozitive care rulează pe sisteme de operare Windows, Mac
sau Chrome OS.

Fişă tehnică

HP ENVY Rechargeable Mouse 500

Compatibilitate

Port USB disponibil

Dimensiuni

Despachetat: 107 x 67 x 38,6 mm
Împachetat: 198 x 140 x 54 mm

Greutate

Despachetat: 0,12 kg
Împachetat: 0,17 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Informaţii suplimentare

număr produs: 2LX92AA #ABB
Cod UPC/EAN: 191628588961

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mouse HP ENVY 500 reîncărcabil; cablu de încărcare micro-USB; adaptor wireless de 2,4 GHz; poster pentru
Pornire rapidă; notificări despre produs; Fişă de garanţie

Conectivitate wireless de până la 10 m (30 ft).
Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de utilizare.
3 Nu este garantată funcţionarea senzorului laser pe suprafeţe de sticlă.
4 Timpul de încărcare va varia în funcţie de nivelul de încărcare al dispozitivului care se încarcă.
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