Dataark

HP Tilt Pen
Bluetooth®-digitalpenn
som kan skråstilles

Hev kreativiteten opp til et
nytt nivå med HP
Tilt-pennens forbedrede
presisjon. Skriv, tegn og
behandle data på en
naturlig måte med en
sømløs og behagelig
arbeidsopplevelse.
Skråstill. Skyggelegg. Skap.
●
Føles like naturlig som å sette penn på papir. Kan skråstilles for bedre presisjon
og er følsom for trykk, slik at du kan skyggelegge i forskjellige vinkler. Dette
gir en tegneopplevelse som føles ekte.
Integrerte kontroller for presentasjoner
●
Aktiver presentasjonsmodus for på enkelt vis å flytte markøren, bla gjennom
lysbilder og markere viktige punkter i presentasjonen – uten behov for en
klikker.
Med
●
Still inn den tilpassbare Bluetooth®-knappen som viskelær på enden, og bruk
funksjonene med et rask klikk.
●

Med opptil 10 timers batterilevetid og oppladingsfunksjon kan du fokusere på
arbeidet i stedet for oppladingen.
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●

Skap innhold, ideer og tegninger med digital penn-basert databehandling og
Windows Ink.
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●

Den forbedrede teknologien gjør at du kan skrive, tegne og navigere med
presisjon.
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●

Presisjontips og trykkfølsomhet gir deg full kontroll, som om det var penn på
papir.

●

Fungerer med et utvalg av apper for alt fra strektegning til databehandling.

●

Med opptil 10 timers batterilevetid og USB-C-oppladingsfunksjon kan kan du
fokusere på arbeidet i stedet for lading.
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Dataark

HP Tilt Pen

Kompatibilitet

Kompatibel med HP-enheter med Microsoft Pen Protocol (MPP)-teknologi.

Mål

Pakket ut: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Pakket: 215 x 92 x 28 mm

Vekt

Pakket ut: 0,0145 kg
Pakket: 0,092 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Tilt-penn; Hurtigstartveiledning; Garantikort; Produktmerknad

Basert på interne tester. Faktisk batterilevetid varierer med bruk og miljøforhold, og blir normalt kortere med tid og bruk. Ladekabel er ikke inkludert.
Besøk HPs kundestøtteside for å finne ut om systemet er kompatibelt. Enkelte funksjoner, inkludert blekk, krever mer avansert maskinvare. Se www.windows.com.
Appene selges separat.
3 Funksjoner kan kreve programvare eller andre tredjepartsprogrammer for å oppnå den beskrevne funksjonaliteten. Apper selges separat. Det faktiske produktet
kan være annerledes enn vist på bildet.
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