Veri sayfası

HP ENVY Rechargeable Mouse
500
Etkileyici tarza sahip
kablosuz, şarj edilebilir
fare
Üretkenliğin zirvesinde
olmak performans ile
hassasiyetin arasındaki
dengeyi anlayan bir aygıt
gerektirir. Titiz tasarımı ve
yadsınamaz gücü ile bu fare
rahat olduğu kadar çok
yönlüdür, ister ofiste iste ev
yaşamınızda yaşam tarzına
sorunsuz uyum sağlar.

Şarj edilebilir güç
●
Tek bir şarjla 11 haftaya kadar dayanan pil ömrüyle üretkenliğinizi koruyun.
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Olağanüstü tepki süresi
●
1600 dpi ile bu lazer sensör neredeyse tüm yüzeylerde doğruluk ve hassasiyet
sağlar.
3

Etkileyici tasarım
●
Dikkatle üretilmiştir, kauçuk tutma yerleri ve alüminyum kaplama ek kontrol
için ideal dokuyu sağlar.
Özellikler
●
Gösterge ışıkları düşük pil algıladığında sizi uyarır. Çalışırken mikro USB ile hızla
şarj edebilirsiniz.
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●

Denetim ve izleme hızını ayarlamak için 1.600, 1.200 ve 800 dpi arasında geçiş
yapabilirsiniz.

●

Gelişmiş Link-5 teknolojisi aynı anda beş adet HP uyumlu aygıtı bağlar.

●

Windows, Mac veya Chrome OS çalıştıran uyumlu aygıtlar.
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HP ENVY Rechargeable Mouse 500

Uyumluluk

Kullanılabilir USB bağlantı noktası

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 107 x 67 x 38,6 mm
Paketli: 198 x 140 x 54 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,12 kg
Paketli: 0,17 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP ENVY Şarj Edilebilir Fare 500; Mikro USB şarj kablosu; 2,4 GHz kablosuz donanım kilidi; Hızlı Başlangıç posteri;
Ürün bildirimleri; Garanti kartı

10 m'ye (30 ft) kadar kablosuz bağlantı.
Gerçek pil ömrü kullanıma göre değişir.
3 Lazer sensörün cam yüzeylerde çalışmasına dair garanti verilmez.
4 Şarj süresi, şarj edilen aygıtın şarj düzeyine göre değişiklik gösterir.
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve
hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir
ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
11/17

