Taulukot

HP Tilt Pen
Bluetooth®-digitaalikynä
kallistustoiminnolla

Tehosta luovuuttasi HP Tilt
Pen -kynän parannetulla
tarkkuudella. Kirjoita, piirrä
ja käytä tietokonetta
luonnollisemmin kuin
koskaan. Luonnollinen
tuntuma saa aikaan
saumattoman ja mukavan
työskentelykokemuksen.

Kallista. Varjosta. Luo.
●
Kirjoitustuntuma on yhtä luonnollinen kuin käytettäessä kynää ja paperia –
kallistus parantaa tarkkuutta ja paineentunnistus varjostusta eri kulmissa.
Piirtämiskokemus on täysin luonnollinen.
Integroidut esityksen hallintatyökalut
●
Aktivoi esitystila, niin voit kätevästi liikutella osoitinta, selata dioja ja korostaa
esityksen pääkohtia – ilman erillistä vaihtajaa.
Ominaisuudet
●
Määritä mukautettava Bluetooth®-painike pyyhekumiksi ja käynnistä
toimintoja nopeasti napsautuksella.
●

Jopa kymmenen tuntia kestävä akku ja lataustoiminto takaavat, että voit
keskittyä lataamisen sijaan työskentelyyn.
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●

Digitaaliseen kynään perustuvan tietojenkäsittelyn ja Windows Inkin avulla
välität sisällön, ideat ja piirrokset luonnollisella tavalla ruudulle.
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●

Parannetun tekniikan avulla voit kirjoittaa, piirtää ja navigoida tarkasti.

●

Tarkka kärki ja paineherkkyys varmistavat täyden hallinnan. Aivan kuin
kirjoittaisit kynällä paperille.

●

Toimii useissa sovelluksissa piirtämisestä tietojenkäsittelyyn.

●

Jopa kymmenen tuntia kestävä akku ja lataustoiminto takaavat, että voit
keskittyä lataamisen sijaan työskentelyyn.
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Taulukot

HP Tilt Pen

Yhteensopivuus

Yhteensopiva Microsoft Pen Protocol (MPP) -tekniikkaa käyttävien HP-laitteiden kanssa.

Mitat

Ilman pakkausta: 149,5 × 9,5 × 9,5 mm
Pakattu: 215 × 92 × 28 mm

Paino

Ilman pakkausta: 0,0145 kg
Pakattu: 0,092 kg

Takuu

Mielenrauhan takaava kattavuus: voit olla huoletta HP:n kahden vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta.

Lisätietoja

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP Tilt Pen -kynä; pikaopas; takuukortti; tuotetiedote

Perustuu sisäisiin testeihin. Akun käyttöaika vaihtelee käytön ja käyttöympäristön mukaan ja lyhenee ajan ja käytön myötä. Ei sisällä latausjohtoa.
HP:n tukisivulla voit selvittää järjestelmän yhteensopivuuden. Jotkin toiminnot, kuten käsinkirjoitus, edellyttävät kehittyneitä laitteita. Lisätietoja on osoitteessa
www.windows.com. Sovellukset on hankittava erikseen.
3 Toiminnot saattavat vaatia ohjelmistoja tai muita kolmannen osapuolen sovelluksia toimiakseen kuvatulla tavalla. Sovellukset myydään erikseen. Todellinen tuote
voi poiketa kuvasta.
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