Karta produktu

HP Tilt Pen
Rysik cyfrowy Bluetooth®
z funkcją rozpoznawania
kąta nachylenia
Osiągnij nowy poziom
kreatywności dzięki rysikowi
HP Tilt o zwiększonej
precyzji. Rysik zapewnia w
pełni naturalne wrażenia
podczas pisania, rysowania i
wykonywania obliczeń,
dzięki czemu praca
przebiega sprawnie i
przyjemnie.

Nachylanie. Cieniowanie. Tworzenie.
●
Rysik zapewnia naturalne wrażenie pisania po papierze, a funkcja
rozpoznawania kąta nachylenia i siły nacisku zwiększa precyzję i umożliwia
cieniowanie pod różnymi kątami, dzięki czemu rysowanie przypomina do
złudzenia tradycyjną pracę z ołówkiem.
Zintegrowanie elementy do sterowania prezentacją
●
Włącz tryb prezentacji, aby wygodnie przesuwać kursor, przełączać slajdy i
podkreślać najważniejsze części swojego wystąpienia bez konieczności
używania pilota.
Obejmuje
●
Skonfiguruj przycisk Bluetooth® jako gumkę do mazania i uruchamiaj funkcje w
mgnieniu oka.
●

Dzięki akumulatorowi zapewniającemu pracę przez nawet 10 godzin oraz
możliwości ponownego ładowania możesz się skupić na swoich obowiązkach.
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●

Rozwijaj swoje pomysły, rysunki i tworzone treści w naturalny sposób dzięki
obsłudze opartej na cyfrowym rysiku oraz technologii Windows Ink.
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●

Udoskonalona technologia umożliwia pisanie, rysowanie i precyzyjną
nawigację.
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●

Precyzyjna końcówka oraz funkcja czułości nacisku zapewniają całkowitą
kontrolę podczas pisania, jak w przypadku pisania na papierze.

●

Współpracuje z wieloma aplikacjami do zróżnicowanych zastosowań – od
rysunków po wykonywanie obliczeń.
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●

Dzięki akumulatorowi zapewniającemu pracę przez nawet 10 godzin oraz
możliwości ładowania przez port USB-C możesz się skupić na swoich
obowiązkach.

Karta produktu

HP Tilt Pen

Zgodność

Zgodność z urządzeniami HP obsługującymi technologię Microsoft Pen Protocol (MPP).

Wymiary

Z opakowania: 149,5 × 9,5 × 9,5 mm
Zapakowane: 215 × 92 × 28 mm

Waga

Z opakowania: 0,0145 kg
Zapakowane: 0,092 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Rysik HP Tilt; Skrócona instrukcja obsługi; Karta gwarancyjna; Uwaga dotycząca produktu

Na podstawie wewnętrznych testów. Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania oraz warunków otoczenia i maleje wraz z upływem
czasu i użytkowaniem. Kabel do ładowania nie stanowi części zestawu.
2 Aby otrzymać informacje dotyczące zgodności używanego systemu, należy odwiedzić stronę wsparcia HP. Niektóre funkcje, w tym pisanie odręczne, wymagają
bardziej zaawansowanego sprzętu. Patrz www.windows.com. Aplikacje sprzedawane oddzielnie.
3 Funkcje mogą wymagać oprogramowania lub aplikacji innych firm w celu zapewnienia opisanych funkcjonalności. Aplikacje są sprzedawane oddzielnie.
Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
1

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być
interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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