Datablad

HP ENVY Rechargeable Mouse
500 (Rose Gold)
En trådlös, laddningsbar
mus med imponerande stil

För maximal produktivitet
krävs en enhet som förstår
balansen mellan prestanda
och precision. Med dess
noggrant utformade design
och obestridliga kraft är den
här musen lika mångsidig
som den är bekväm, och
passar smidigt in i din livsstil
– från kontoret till hemmet.

Laddningsbar strömförsörjning
●
Förbli produktiv med en batteritid på upp till 11 veckor på en enda laddning.
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Exceptionell respons
●
Med 1 600 dpi ger den här lasersensorn exakthet och precision – på nästan
alla ytor.
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Imponerande design
●
Omsorgsfullt utformade gummigrepp och en aluminiumfinish ger den perfekta
ytstrukturen för ökad kontroll.
Höjdpunkter
●
Indikatorlampa varnar när batteriet börjar ta slut. Ladda snabbt med
mikro-USB medan du arbetar.
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●

Växla mellan 1 600, 1 200 och 800 dpi för att ställa in kontroll och
spårningshastighet.

●

Avancerad Link-5-teknik ansluter fem HP-kompatibla enheter samtidigt.

●

Kompatibel med enheter som kör Windows, Mac eller Chrome OS.

1

Datablad

HP ENVY Rechargeable Mouse 500 (Rose Gold)

Kompatibilitet

Ledig USB-port

Yttermått

Utan emballage: 107 x 67 x 38,6 mm
Förpackat: 198 x 140 x 54 mm

Vikt

Utan emballage: 0,12 kg
Förpackat: 0,17 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Mer information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP ENVY laddningsbar mus 500; Mikro-USB-laddningskabel; 2,4 GHz trådlös dongel; Snabbstartsaffisch;
Produktmeddelanden; Garantikort

Trådlös anslutning upp till 10 m.
Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning.
3 Det finns ingen garanti för att lasersensorn fungerar på glasytor.
4 Laddningstiden varierar beroende på laddningsnivån i enheten som laddas.
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel,
tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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