Specifikace

HP Tilt Pen
Digitální pero Bluetooth®
s funkcí naklánění

Vypusťte své kreativní
schopnosti s vylepšenou
přesností pera HP Tilt. Pište,
kreslete a ovládejte vše
potřebné s naprostou
přirozeností a zpříjemněte si
plnění pracovních úkolů.
Naklánění. Stínování. Kreativita.
●
Používá se stejně přirozeně, jako když píšete na papír. Můžete jej naklánět pro
zvýšení přesnosti a citlivější detekci tlaku při stínování pod různými úhly,
abyste se cítili jako při opravdovém kreslení.
Integrované ovladače prezentací
●
Zapněte režim prezentace, který umožňuje pohodlně pohybovat kurzorem,
procházet snímky a zvýrazňovat nejdůležitější body vaší prezentace – bez
nutnosti používat klikátko.
Funkce
●
Nastavte si přizpůsobitelné tlačítko Bluetooth® jako gumu na konci tužky a
spouštějte funkce jediným kliknutím.
●

S životností baterie až 10 hodin a možností nabíjení se můžete soustředit na
práci namísto nabíjení.
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●

Přirozeně pracujte s obsahem, nápady a kresbami s využitím digitálního pera a
rozhraní Windows Ink.
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●

Vylepšená technologie umožňuje přesné psaní, kreslení a navigaci.

●

Přesná špička a tlaková citlivost znamenají perfektní ovládání, jako když píšete
perem na papír.

●

Kompatibilní s širokou řadou aplikací, od kreslení po výpočetní operace.

●

S životností baterie až 10 hodin a možností nabíjení přes rozhraní USB-C se
můžete soustředit na práci namísto nabíjení.
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Specifikace

HP Tilt Pen

Kompatibilita

Kompatibilní se zařízeními HP s technologií Microsoft Pen Protocol (MPP).

Rozměry

Bez obalu: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Balení: 215 x 92 x 28 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,0145 kg
Balení: 0,092 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 2MY21AA #ABB
Kód UPC/EAN: 191628638260

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Pero HP Tilt; Úvodní příručka; Záruční list; Produktové oznámení

Na základě interního testování. Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na používání a okolních podmínkách a vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
Nabíjecí kabel není součástí dodávky.
2 Navštivte stránku podpory HP, kde zjistíte přesné informace o kompatibilitě vašeho systému. Některé funkce, včetně stínování, vyžadují pokročilejší hardware. Viz
www.windows.com. Aplikace se prodávají samostatně.
3 Funkce mohou vyžadovat software nebo další aplikace od jiných výrobců, aby fungovaly popisovaným způsobem. Aplikace se prodávají samostatně.Skutečný
vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
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