גיליון נתונים

HP Tilt Pen
עט דיגיטלי ® Bluetoothעם
פונקציונליות הטיה.
הגבר את היצירתיות שלך עם
הדיוק המשופר של .HP Tilt Pen
כתוב ,צייר וחשב באופן הטבעי
ביותר עם תחושה מציאותית
שיוצרת חוויית עבודה חלקה
ומהנה.

הטה .הצלל .צור.
● מעניק תחושה טבעית בדיוק כמו שימוש בעט על נייר עם הטיה עבור דיוק משופר וזיהוי
לחץ לצורך הצללה בזוויות שונות ,ובכך מספק חוויית ציור נאמנה למציאות.
פקדי מציג משולבים
●
הפעל את מצב המצגת כדי להזיז את הסמן בנוחות ,לדפדף בשקופיות ולסמן נקודות
עיקריות במצגת שלך  -ללא שימוש בלחצן.
כולל
●

●

הגדר את לחצן ® Bluetoothהניתן להתאמה אישית שלך כמחק בקצה ,והפעל פונקציות
בלחיצה מהירה.
עם עד  10שעות של חיי סוללה ומאפיין של טעינה חוזרת ,באפשרותך להתמקד בעבודה
במקום בטעינה מחדש.
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● קדם באופן טבעי תוכן ,רעיונות ושרטוטים באמצעות מיחשוב מבוסס-עט ו.Windows Ink-

2

●
●
●
●

טכנולוגיה משופרת מאפשרת לך לכתוב ,לצייר ולנווט בצורה מדויקת.
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קצה בעל דיוק ורגישות ללחץ מעניקים לך שליטה מוחלטת ,ממש כמו עט על נייר.
פועל עם מגוון רחב של אפליקציות עבור כל פעולה ,החל מציור וכלה במחשוב.
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עם עד  10שעות של חיי סוללה ומאפיין של טעינה חוזרת באמצעות  ,USB-Cבאפשרותך
להתמקד בעבודה במקום בטעינה מחדש.
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HP Tilt Pen

תאימות

תואם להתקני  HPעם טכנולוגיית .(MPP) Microsoft Pen Protocol

משקל

מחוץ לאריזה 0.0145 :ק"ג
ארוז 0.092 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 9.5 x 9.5 x 149.5 :מ"מ
ארוז 28 x 92 x 215 :מ"מ

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.

P/N: 2MY21AA #ABB
קוד UPC/EAN: 191628638260
סין

 ;HP Tilt Penמדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות; הודעה אודות המוצר

 1בהתבסס על בדיקות פנימיות .חיי הסוללה בפועל ישתנו בהתאם לשימוש ולתנאים הסביבתיים ,ויפחתו באופן טבעי עם הזמן והשימוש .כבל טעינה לא כלול.
 2בקר בדף התמיכה של  HPכדי לקבוע את תאימות המערכת שלך .מאפיינים מסוימים ,לרבות סימון בדיו ,דורשים חומרה מתקדמת יותר .בקר בכתובת  .www.windows.comהאפליקציות
נמכרות בנפרד.
 3המאפיינים עשויים לדרוש תוכנה או אפליקציות אחרות של צד שלישי כדי לספק את הפונקציונליות המתוארת .אפליקציות נמכרות בנפרד .המוצר בפועל עשוי להשתנות מהתמונה המוצגת.
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