Adatlap

HP Tilt Pen
Dönthető Bluetooth®
digitális toll

A HP Tilt Pen
pontosságának
köszönhetően semmi nem
áll kreativitása útjába. Írjon,
rajzoljon és számoljon
teljesen természetesen – az
élethű kialakítás
gondtalanná és élvezetessé
teszi a munkát.

Döntsön. Árnyaljon. Alkosson.
●
Az eszközt olyan természetesen használhatja, mint a papírt és ceruzát. A
dönthetőség növeli a pontosságot, a nyomásérzékelés pedig lehetővé teszi a
különböző döntésszögekkel végzett árnyalást, amely életszerűbbé teszi a
rajzolás élményét.
Integrált bemutatóvezérlők
●
A prezentációs mód aktiválásával kényelmesen mozgathatja a kurzort,
végiglapozhat diákon és kiemelheti a prezentációja legfontosabb pontjait –
egyetlen kattintás nélkül.
Szolgáltatások
●
Beállíthatja, hogy a testreszabható Bluetooth® gomb radírként szolgáljon, és
egyetlen kattintással indíthatja el a funkciókat.
●

Az akár 10 órán át használható akkumulátoroknak és a tölthetőségi
funkciónak köszönhetően a munkára koncentrálhat az újratöltés helyett.
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●

Intuitív módon hozhat létre tartalmakat, fejtheti ki ötleteit, és rajzolhat a
digitális tollra épülő számítástechnika és a Windows Ink segítségével.
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●

A fejlett technológiának köszönhetően nagy pontossággal írhat, rajzolhat és
navigálhat.
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●

A pontos tollhegy a és nyomásérzékeny felület teljes irányítást tesz lehetővé,
mintha csak tollal írna papírra.

●

Számos alkalmazással működik, a rajzolástól kezdve egészen a különböző
számítástechnikai feladatokig.
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●

Az akár 10 órán át használható akkumulátoroknak és az USB-C tölthetőségi
funkciónak köszönhetően a munkára koncentrálhat az újratöltés helyett.

Adatlap

HP Tilt Pen

Kompatibilitás

Kompatibilis a Microsoft Pen Protocol (MPP) technológiával rendelkező HP eszközökkel.

Méretek

Kicsomagolva: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Csomagolva: 215 x 92 x 28 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,0145 kg
Csomagolva: 0,092 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 2MY21AA #ABB
UPC/EAN-kód: 191628638260

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Tilt Pen; Gyorskalauz; Jótállási jegy; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Belső teszt alapján. A tényleges akkumulátor-üzemidő a használattól és a környezeti viszonyoktól függően változhat, és az idővel, valamint a használattal
természetes módon csökken. A töltőkábel nem tartozék.
2 A HP támogatási oldalán ellenőrizheti, hogy a rendszere kompatibilis-e. Bizonyos szolgáltatásokhoz (például a szabadkezes íráshoz) fejlettebb hardver szükséges.
Részletek: www.windows.com. Az alkalmazások külön vásárolhatók meg.
3 A szolgáltatásokhoz külön szoftverre vagy külső gyártótól származó alkalmazásokra lehet szükség az ismertetett funkciók biztosításához. Az alkalmazások külön
szerezhetők be. A termék eltérhet az ábrán láthatótól.
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