Folha de Dados

HP Tilt Pen
Caneta digital Bluetooth®
com funcionalidade de
inclinação
Dê asas à sua criatividade
com a precisão otimizada
da Caneta HP Tilt Pen.
Escreva, desenhe e faça
cálculos com a maior
naturalidade e realismo
para uma experiência de
trabalho simplificada e
agradável.

Incline. Sombreie. Crie.
●
Tão natural como escrever com uma caneta no papel graças à inclinação para
uma melhor precisão e à deteção da pressão para sombreados em ângulos
diferentes, a Caneta HP Tilt Pen proporciona-lhe uma experiência de desenho
realista.
Controlos para apresentação integrados
●
Ative o modo de apresentação para mover comodamente o seu cursor, ver
diapositivos e realçar pontos-chave da sua apresentação, tudo sem a
necessidade de um clicker.
Características
●
Defina o seu botão Bluetooth® personalizável como um apagador na ponta
superior e execute funções com um clique rápido.
●

Com até 10 horas de autonomia da bateria e uma funcionalidade recarregável,
pode concentrar-se no trabalho em vez de se preocupar com o
carregamento.
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●

Dê vida de forma natural aos seus conteúdos, ideias e desenhos com
tecnologia de processamento baseada em caneta digital e Windows Ink.
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●

A tecnologia melhorada permite-lhe escrever, desenhar e navegar com
precisão.
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●

A ponta de elevada precisão e a sensibilidade à pressão permitem-lhe
controlar a caneta na perfeição, como se estivesse a escrever em papel.

●

É compatível com uma variedade de aplicações, desde o desenho à
computação.
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●

Com até 10 horas de autonomia da bateria e uma funcionalidade recarregável
de USB-C, pode concentrar-se no trabalho em vez de se preocupar com o
carregamento.

Folha de Dados

HP Tilt Pen

Compatibilidade

Compatível com dispositivos HP com tecnologia Microsoft Pen Protocol (MPP).

Dimensões

Fora da caixa: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Embalado: 215 x 92 x 28 mm

Peso

Fora da caixa: 0,0145 kg
Embalado: 0,092 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Caneta HP Tilt Pen; Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia; Instruções do produto

A afirmação é baseada em testes internos. A autonomia da bateria varia consoante a utilização e as condições ambientais e diminui naturalmente ao longo do
tempo e com a utilização. O cabo de carregamento não está incluído.
2 Visite a página de Suporte HP para determinar a compatibilidade do seu sistema. Algumas funcionalidades, incluindo a tecnologia de tinta digital, requerem
hardware mais avançado. Consulte www.windows.com. As aplicações são vendidas em separado.
3 As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para oferecer as funcionalidades descritas. As aplicações são vendidas em
separado. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.
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