Φύλλο δεδομένων

HP Tilt Pen
Ψηφιακή γραφίδα
Bluetooth® με δυνατότητα
κλίσης
Ενισχύστε τη
δημιουργικότητά σας με τη
βελτιωμένη ακρίβεια της
γραφίδας HP Tilt. Παράγετε
κείμενα, σχέδια και
υπολογισμούς με
μεγαλύτερη άνεση από
ποτέ, απολαμβάνοντας
απόλυτα ρεαλιστική
αίσθηση που κάνει την
εργασία παιχνίδι.

Κλίση. Σκίαση. Δημιουργικότητα.
●
Με αίσθηση εξίσου φυσική όπως στο χαρτί, δυνατότητα κλίσης για
μεγαλύτερη ακρίβεια και ανίχνευση πίεσης για σκίαση σε διαφορετικές
γωνίες, η γραφίδα σάς προσφέρει μια ρεαλιστική εμπειρία σχεδίασης.
Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου παρουσίασης
●
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία παρουσίασης για να μετακινείτε τον δρομέα, να
αλλάζετε διαφάνειες και να τονίζετε τα βασικά σημεία της παρουσίασής σας
– εύκολα, χωρίς διαρκή κλικ.
Χαρακτηριστικά
●
Ρυθμίστε το κουμπί Bluetooth®, ώστε να λειτουργεί ως γόμα, και εκκινήστε
λειτουργίες με ένα γρήγορο πάτημα.
●

Με έως 10 ώρες διάρκεια ζωής μπαταρίας και λειτουργία επαναφόρτισης,
μπορείτε να αφιερώνεστε στην εργασία σας – όχι στην μπαταρία.
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●

Αναβαθμίστε το περιεχόμενο, τις ιδέες και τα σχέδιά σας με τις δυνατότητες
της ψηφιακής γραφίδας και το Windows Ink.
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●

Η βελτιωμένη τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να γράφετε, να σχεδιάζετε
και να περιηγείστε με ακρίβεια.
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●

Η μύτη ακριβείας και η ευαισθησία πίεσης σάς παρέχουν τον πλήρη έλεγχο,
σαν να γράφετε σε χαρτί με στυλό.

●

Συνεργάζεται με εφαρμογές κάθε είδους, για εργασίες σχεδίασης έως
υπολογιστικές εργασίες.
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●

Με έως 10 ώρες διάρκεια ζωής μπαταρίας και δυνατότητα επαναφόρτισης
μέσω USB-C, μπορείτε να αφιερώνεστε στην εργασία σας – όχι στην
μπαταρία.
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HP Tilt Pen

Συμβατότητα

Συμβατότητα με συσκευές HP με τεχνολογία πρωτοκόλλου γραφίδων Microsoft (MPP).

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Συσκευασμένο: 215 x 92 x 28 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,0145 kg
Συσκευασμένο: 0,092 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Γραφίδα HP Tilt; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Κάρτα εγγύησης; Σημείωση για το προϊόν

Βάσει εσωτερικών δοκιμών. Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και μειώνεται
φυσιολογικά με τον χρόνο και τη χρήση. Δεν περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης.
2 Επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης της HP για να εξακριβώσετε τη συμβατότητα του συστήματός σας. Ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η γραφή, απαιτούν πιο
σύγχρονο εξοπλισμό. Βλ.: www.windows.com. Οι εφαρμογές πωλούνται ξεχωριστά.
3 Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται. Οι εφαρμογές
πωλούνται ξεχωριστά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
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