Спецификация

HP Tilt Pen
Bluetooth® дигитална
писалка с функция за
отчитане на наклона
Развийте креативността си
с подобрената прецизност
на писалката с отчитане на
наклона на HP(Tilt Pen).
Пишете, рисувайте и
работете естествено с
усещането за истинска
писалка, което спомага за
гладък и приятен работен
процес.

Наклонете. Защриховайте. Създайте.
●
Усещането е също толкова естествено като химикалка върху хартия с
наклон за подобрена прецизност и отчитане на силата на натиска за
защриховане под различни ъгли, което Ви дава реалистично
преживяване при рисуване.
Интегрирани контроли за презентации
●
Активирайте режим за презентации, за да движите удобно курсора си, да
сменяте слайдове и да подчертавате ключовите моменти в презентацията
си – без необходимост от кликър.
Изобразяване
●
Задайте своя персонализируем Bluetooth® бутон като гумичка на края и
стартирайте функциите с едно бързо щракване.
●

С до 10 часа живот на батерията и функция за презареждане, можете да
се фокусирате върху работата вместо върху презареждането.
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●

Изразявайте по естествен начин съдържание, идеи и рисунки чрез работа
с цифрово перо и Windows Ink.
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●

Подобрената технология Ви позволява прецизно да пишете, рисувате и
навигирате.
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●

Прецизният връх и чувствителността на натиск Ви дават пълен контрол,
сякаш пишете с писалка върху хартия.

●

Работи с редица приложения за всичко от рисуване до изчисления.

●

С до 10 часа живот на батерията и функция за презареждане с USB-C,
можете да се фокусирате върху работата вместо върху презареждането.
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Спецификация

HP Tilt Pen

Съвместимост

Съвместима с устройствата на HP с технологията Microsoft Pen Protocol (MPP).

Размери

без опаковка: 149,5 x 9,5 x 9,5 мм
Опакован: 215 x 92 x 28 мм

Тегло

без опаковка: 0,0145 кг
Опакован: 0,092 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 2MY21AA #ABB
UPC/EAN код: 191628638260

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

НР писалка с отчитане на наклона (Tilt Pen); Ръководство за бърз старт; Гаранционна карта; Бележка към
продукта

Въз основа на вътрешно тестване. Действителният живот на батерията варира в зависимост от използването и условията на околната среда и намалява с
времето и използването. Кабелът за зареждане не е включен.
2 Посетете страницата за поддръжка на HP, за да проверите съвместимостта на Вашата система. Някои функции, включително ръкопис, изискват по-нов
хардуер. Вижте на www.windows.com. Приложенията се продават отделно.
3 Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност. Приложенията се продават
отделно. В действителност продуктът може да се различава от показаното изображение.
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