Dataark

HP ENVY Rechargeable Mouse
500 (Rose Gold)
En trådløs, oppladbar mus
med en imponerende stil

Topp produktivitet krever en
enhet som forstår balansen
mellom ytelse og presisjon.
Med omhyggelig design og
unektelig kraft er denne
musen like allsidig som
behagelig, og passer
sømløst inn i livsstilen din –
både på kontoret og
hjemme.

Oppladbar
●
Vær produktiv med batterilevetid på opptil elleve uker fra én enkelt lading.
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Eksepsjonell respons
●
Med 1600 ppt er lasersensoren nøyaktig og presis – på nesten alle overflater.
Imponerende design
●
Nøye utformede gummibelagte grep og aluminiumsfinish sørger for en ideell
tekstur for ekstra kontroll.
Med
●
Indikatorlampen varsler deg når batterinivået begynner å bli lavt. Lad opp
raskt med mikro-USB mens du arbeider.
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●

Bytt mellom 1600, 1200 og 800 ppt for å justere kontroll- og
sporingshastighet.

●

Avansert Link-5-teknologi kobler sammen fem HP-kompatible enheter
samtidig.
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●

Kompatibel med enheter som kjører Windows, Mac, eller Chrome OS.
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Dataark

HP ENVY Rechargeable Mouse 500 (Rose Gold)

Kompatibilitet

Ledig USB-port

Mål

Pakket ut: 107 x 67 x 38,6 mm
Pakket: 198 x 140 x 54 mm

Vekt

Pakket ut: 0,12 kg
Pakket: 0,17 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

P/N: 2WX69AA #ABB
UPC/EAN code: 192018183810

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP ENVY Rechargeable Mouse 500; Mikro-USB-ladekabel; 2,4 GHz trådløs dongel; Hurtigstartsplakat;
Produktmerknader; Garantikort

Trådløs tilkobling på opptil 10 m (30 fot).
Faktisk batteridriftstid vil variere etter bruk.
3 Det garanteres ikke at lasersensoren fungerer på glassflater.
4 Ladetid vil variere, avhengig av oppladingsnivået til enheten som lades.
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