Dataark

HP Tilt Pen
Digital Bluetooth®-pen
med vippefunktionalitet

Bliv endnu mere kreativ
med den forbedrede
præcision i en HP Tilt-pen.
Skriv, tegn og arbejd mere
naturligt end nogensinde
med en problemfri og
fornøjelig arbejdsoplevelse.
Vip. Nuancér. Skab.
●
Det føles lige så naturligt som at sætte en pen på et stykke papir, og der er
desuden en vippefunktion, som giver forbedret præcision, og trykdetektion,
der giver mulighed for nuancer i forskellige vinkler, så du kan lave realistiske
tegninger.
Integrerede præsentationskontroller
●
Aktivér præsentationstilstand for at flytte markøren uden problemer, skifte
mellem dias og fremhæve hovedpunkter i din præsentation – uden at bruge en
fjernbetjening.
Fremhævede funktioner
●
Gør din brugerdefinerede Bluetooth®-knap til et viskelæder, og aktivér
funktionerne med et hurtigt klik.
●

Med op til 10 timers batterilevetid og mulighed for genopladning kan du
fokusere på dit arbejde i stedet for genopladning.
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●

Med databehandling, der er baseret på en digital pen, og Windows Ink kan du
oprette indhold, præsentere idéer og tegne på en naturlig måde.
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●

Forbedret teknologi giver dig mulighed at skrive, tegne og navigere præcist.

●

Med præcisionsspids og trykfølsomhed får du fuld kontrol – som om du brugte
pen og papir.

●

Kan bruges sammen med en række apps til alt fra tegning til databehandling.

●

Med op til 10 timers batterilevetid og mulighed for genopladning til USB-C kan
du fokusere på dit arbejde i stedet for genopladning.
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HP Tilt Pen

Kompatibilitet

Kompatibel med HP-enheder med Microsoft Pen Protocol-teknologi (MPP).

Mål

Udpakket: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Pakket: 215 x 92 x 28 mm

Vægt

Udpakket: 0,0145 kg
Pakket: 0,092 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Tilt-pen; Startvejledning; Garantikort; Produktmeddelelse

Baseret på intern test. Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af brug og miljøforhold og reduceres naturligt med tiden og som følge af brug. Opladerkabel
medfølger ikke.
2 Gå til HP Support-siden for at finde ud af, om dit system er kompatibelt. Visse funktioner, herunder håndskrift, kræver mere avanceret hardware. Se
www.microsoft.com. Apps sælges separat.
3 Nogle funktioner kræver software eller programmer fra tredjepart. Apps sælges separat. Det faktiske produkt kan variere fra det viste billede.
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