Datablad

HP Tilt Pen
Digital lutningskänslig
Bluetooth®-penna

Öka din kreativitet med den
förbättrade precisionen hos
HP Lutningskänslig penna.
Skriv, rita och räkna lika
naturligt som någonsin med
detta verklighetstrogna
verktyg som ger en smidig
och rolig arbetsupplevelse.
Luta. Skugga. Skapa.
●
En lika naturlig känsla som att sätta en penna mot papper, med lutning för
förbättrad precision och tryckdetektering för skuggning i olika vinklar, vilket ger
dig en verklighetstrogen upplevelse av att rita.
Integrerade presentatörskontroller
●
Aktivera presentationsläget om du vill flytta markören, bläddra igenom
diabilder och markera viktiga punkter i din presentationen – utan att behöva en
klickare.
Höjdpunkter
●
Ställ in den anpassningsbara Bluetooth®-knappen som ett radergummi på den
bakre änden och starta funktioner med ett snabbt klick.
●

Med upp till 10 timmars batteritid och en laddningsfunktion kan du fokusera
på arbetet istället för på laddning.
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●

Utveckla innehåll, idéer och ritningar naturligt med databehandling som
baseras på digital penna och Windows Ink.
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●

Förbättrad teknik som gör det möjligt för dig att skriva, rita och navigera med
precision.
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●

Precisionsspetsen och tryckkänsligheten ger dig full kontroll, som om du skrev
på papper.

●

Fungerar med flera olika appar för allt från ritning till databehandling.

●

Med upp till 10 timmars batteritid och en USB-C-laddningsfunktion kan du
fokusera på arbetet i stället för på laddning.
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Datablad

HP Tilt Pen

Kompatibilitet

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

Yttermått

Utan emballage: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Förpackat: 215 x 92 x 28 mm

Vikt

Utan emballage: 0,0145 kg
Förpackat: 0,092 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Mer information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Lutningskänslig penna; Snabbstartshandbok; Garantikort; Produktmeddelande

Baserat på interna tester. Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden, och kommer att sjunka naturligt med tiden och
beroende på användningen. Laddningskabel medföljer inte.
2 Gå till HP-supportsidan för att fastställa systemkompatibilitet. Vissa funktioner, t.ex. att arbeta med penna, kräver mer avancerad hårdvara. Se www.windows.com.
Appar säljs separat.
3 För att de beskrivna funktionerna ska kunna användas kan programvara eller andra tredjepartsprogram behövas. Appar säljs separat. Den faktiska produkten kan
variera från bilden som visas.
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