Fişă tehnică

HP Tilt Pen
Stilou digital Bluetooth®
cu funcţionalitate prin
înclinare
Ridicaţi-vă nivelul de
creativitate prin precizia
îmbunătăţită a stiloului cu
înclinare marca HP. Scrieţi,
desenaţi şi calculaţi mai
natural ca oricând, cu simţ
realist, prin crearea unei
experienţe de lucru
agreabile şi fără probleme.

Înclinaţi. Umbriţi. Creaţi.
●
Se simte la fel de natural ca utilizarea creionului pe hârtie, cu înclinare, pentru
precizie îmbunătăţită şi detectarea presiunii pentru umbrire sub diverse
unghiuri, oferindu-vă o experienţă de desenare realistă.
Comenzi integrate pentru prezentator
●
Activaţi modul de prezentare pentru a muta comod cursorul, a răsfoi printre
diapozitive şi a evidenţia elementele cheie dintr-o prezentare – fără a fi nevoie
de un declanşator.
Beneficii
●
Setaţi butonul Bluetooth®, care poate fi particularizat, drept cap cu gumă de
şters şi lansaţi funcţiile cu un clic rapid.
●

Cu până la 10 ore de viaţă a acumulatorului şi o caracteristică de reîncărcare,
vă puteţi concentra asupra lucrului în loc să reîncărcaţi.
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●

Dezvoltaţi natural conţinut, idei şi desene, cu procesele de calcul specifice
stiloului digital şi funcţiilor Windows Ink.
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●

Tehnologia îmbunătăţită vă permite să scrieţi, să desenaţi şi să navigaţi cu
precizie.
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●

Vârful de precizie şi sensibilitatea la presiune vă oferă un control complet, ca şi
cum aţi scrie cu stiloul pe hârtie.

●

Funcţionează cu o gamă de aplicaţii pentru orice activităţi, de la desenare până
la calcule.
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●

Cu până la 10 ore de viaţă a acumulatorului şi cu caracteristica de reîncărcare
USB-C, vă puteţi concentra asupra lucrului în loc să reîncărcaţi acumulatorul.
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HP Tilt Pen

Compatibilitate

Compatibil cu dispozitive HP care conţin tehnologia Microsoft Pen Protocol (MPP).

Dimensiuni

Despachetat: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Împachetat: 215 x 92 x 28 mm

Greutate

Despachetat: 0,0145 kg
Împachetat: 0,092 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 2MY21AA #ABB
Cod UPC/EAN: 191628638260

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

stilou HP înclinabil; ghid de pornire rapidă; fişă de garanţie; Notificare despre produs

Pe baza testării interne. Durata reală de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de utilizare şi de condiţiile de mediu şi va scădea natural în timp şi ca urmare a
utilizării. Cablul de încărcare nu este inclus.
2 Vizitaţi pagina de asistenţă HP pentru a determina compatibilitatea sistemului dvs. Unele caracteristici, inclusiv scrierea cu cerneală necesită hardware mai avansat.
Consultaţi www.windows.com. Aplicaţiile se vând separat.
3 Pentru asigurarea funcţionalităţii descrise, caracteristicile pot necesita software sau alte aplicaţii de la terţi. Aplicaţiile se vând separat. Produsul propriu-zis poate
să difere de cel prezentat în imagini.
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