גיליון נתונים

HP ENVY Rechargeable Mouse
(500 (Rose Gold
עכבר אלחוטי ונטען עם עיצוב
מרשים

פרודוקטיביות שיא דורשת התקן
שמבין את האיזון שבין ביצועים
לדיוק .עם עיצוב קפדני ועוצמה
ללא עוררין ,עכבר זה הוא רבגוני
במידה שבה הוא נוח ,ומתאים
באופן חלק לסגנון החיים שלך -
החל מהמשרד וכלה בחיים בבית.
מתח נטען
●

הישאר פרודוקטיבי עם חיי סוללה הנמשכים עד  11שבועות בטעינה יחידה.

2

יכולת תגובה יוצאת מן הכלל
●
עם  ,1,600 dpiחיישן לייזר זה מספק דיוק  -כמעט על כל משטח.
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עיצוב מרשים
● ידיות גומי בעיצוב מוקפד וגימור אלומיניום מספקים את המרקם האידיאלי עבור תוספת
שליטה.
כולל
●

נורית חיווי מודיעה לך כאשר היא חשה בסוללה חלשה .טען מחדש במהירות באמצעות
 micro-USBבזמן שאתה בעבודה.

4

●
●
●

עבור בין  ,1,200 ,1,600ו -800 dpiכדי לכוונן את השליטה ואת מהירות העקיבה שלך.
טכנולוגיה מתקדמת של  Link-5מחברת חמישה התקנים תואמי  HPבבת אחת.

1

תואם להתקנים שבהם פועל  ,Mac ,Windowsאו .Chrome OS
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תאימות

יציאת  USBזמינה

משקל

מחוץ לאריזה 0.12 :ק"ג
ארוז 0.17 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 38.6 x 67 x 107 :מ"מ
ארוז 54 x 140 x 198 :מ"מ
כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.

P/N: 2WX69AA #ABB
קוד UPC/EAN: 192018183810
סין

עכבר נטען  ;HP ENVY 500כבל טעינה  ;Micro-USBפלאג אלחוטי  ;2.4GHzפוסטר הפעלה מהירה; הודעות אודות המוצר; כרטיס
אחריות

 1קישוריות אלחוטית עד למרחק של  30רגל ) 10מ'(.
 2חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לשימוש.
 3פעילות חיישן הלייזר אינה מובטחת במשטחי זכוכית.
 4זמן הטעינה ישתנה בהתאם לרמת הטעינה של המכשיר הנטען.
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