Veri sayfası

HP Tilt Pen
Eğim işlevselliğine sahip
Bluetooth® dijital kalem

HP Eğimli Kalem'in
geliştirilmiş hassasiyetiyle
yaratıcılığınızı artırın.
Sorunsuz ve keyifli, gerçek
hayata yakın bir çalışma
deneyimiyle her zamanki
kadar doğal yazın, çizin ve
hesaplayın.
Eğ. Gölgelendir. Oluştur.
●
Geliştirilmiş hassasiyet için eğim ve farklı açılarda gölgelendirme için basınç
algılama özelliğiyle kağıt üzerinde kalem ile çizmek kadar doğal bir his vererek
size gerçeğe yakın bir çizim deneyimi sağlar.
Tümleşik sunucu denetimleri
●
Bir tıklayıcı gerekmeden imlecinizi rahatça hareket ettirmek, slaytlar arasında
geçiş yapmak ve sunumunuzun kilit noktalarını vurgulamak için sunum
modunu etkinleştirin.
Özellikler
●
Özelleştirilebilir Bluetooth® düğmenizi arka uç ve silgi olarak ayarlayın ve
işlevleri hızlı bir tıklatmayla başlatın.
●

10 saate varan pil ömrü ve şarj edilebilirlik özelliğiyle, yeniden şarj etmek
yerine işinize odaklanabilirsiniz.
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●

Dijital kalem tabanlı bilgi işlem ve Windows Ink ile içerikleri, fikirleri ve çizimleri
doğal bir şekilde hayata geçirin.
2

●

Gelişmiş teknoloji hassas bir şekilde yazmanıza, çizmenize ve gezinmenize izin
verir.
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●

Hassas uç ve basınç duyarlılığı, kalem kağıttaki gibi kontrolün tamamen sizde
olmasını sağlar.

●

Çizimden bilgi işleme kadar çeşitli uygulamalarla çalışır.

●

10 saate varan pil ömrü ve USB-C şarj edilebilirlik özelliğiyle, yeniden şarj
etmek yerine işinize odaklanabilirsiniz.
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HP Tilt Pen

Uyumluluk

Microsoft Pen Protocol (MPP) teknolojisine sahip HP aygıtlarıyla uyumludur.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Paketli: 215 x 92 x 28 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,0145 kg
Paketli: 0,092 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Eğimli Kalem; Hızlı Başlangıç kılavuzu; Garanti kartı; Ürün bildirimi

Dahili testlere dayanır. Gerçek pil ömrü çevresel koşullara göre değişir ve zamana ve kullanıma bağlı olarak azalması normaldir. Şarj kablosu dahil değildir.
Sisteminizin uyumluluğunu belirlemek için HP Destek sayfasını ziyaret edin. Çizim dahil bazı özellikler daha gelişmiş donanım gerektirir. Bkz www.windows.com.
Uygulamalar ayrı satılır.
3 Özelliklerin açıklanan işlevleri sağlaması için yazılım veya diğer üçüncü taraf uygulamalar gerekebilir. Uygulamalar ayrı satılır.Gerçek ürün gösterilenden farklılık
gösterebilir.
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