Datasheet

HP Tilt Pen
Bluetooth® digitale pen
met kanteloptie

Laat je creativiteit de vrije
loop met de hogere precisie
van de HP Tilt Pen. Schrijf,
teken en gebruik de
computer zoals je gewend
bent en werk intuïtief op
een naadloze en prettige
manier.
Kantel. Teken. Creëer.
●
Het voelt net zo natuurlijk als met pen op papier. Je tekent intuïtief, kunt de
pen schuin houden voor grotere precisie en de druk variëren om onder
verschillende hoeken te arceren.
Geïntegreerde presentatieknoppen
●
Activeer de presentatiemodus om de cursor te verplaatsen, door dia's te
bladeren en belangrijke punten in de presentatie aan te wijzen zonder
afstandsbediening.
Pluspunten
●
Stel de aanpasbare Bluetooth®-knop in als achterzijdegum en start functies
met een snelle klik.
●

Met een batterijlevensduur tot 10 uur en een laadfunctie blijf je gefocust op je
werk in plaats van steeds op te laden.
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●

Werk op een natuurlijke manier je content, ideeën en tekeningen uit met een
digitale pen en Windows Ink.
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●

Met de verbeterde technologie kun je uiterst precies schrijven, tekenen en
navigeren.
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●

De precisietip en de drukgevoeligheid geven je complete controle, net als met
pen op papier.

●

Werk met een reeks apps voor alles van tekenen tot computergebruik.

●

Met een batterijlevensduur tot 10 uur en een USB-C laadfunctie blijf je
gefocust op je werk in plaats van steeds op te laden.
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Datasheet

HP Tilt Pen

Compatibiliteit

Compatibel met HP apparaten met Microsoft Pen Protocol-technologie (MPP).

Afmetingen

Zonder verpakking: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
In verpakking: 215 x 92 x 28 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,0145 kg
In verpakking: 0,092 kg

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Tilt Pen; Beknopte handleiding; Garantiekaart; Productkennisgeving

Gebaseerd op interne tests. De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het
gebruik. Oplaadkabel niet inbegrepen.
2 Kijk op de HP supportpagina of jouw systeem compatibel is. Voor sommige functies, zoals inkt aanbrengen, is meer geavanceerde hardware nodig. Zie
www.windows.com. Apps worden apart verkocht.
3 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist. Apps worden apart verkocht. Het werkelijke product
kan afwijken van de foto.
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