גיליון נתונים

HP Spectre Rechargeable Mouse
(700 (Luxe Cooper
טען מחדש באופן המתאים
לדרך העבודה והמשחקים
שלך

עכבר אלחוטי ונטען זה עמוס
בטכנולוגיה המסייעת לך להיות
פרודוקטיבי יותר .בנוסף ,העיצוב
המעודן שלו הופך אותו לשותף
המושלם למחשב הנישא HP
 Spectreשלך.

מתח נטען
●

הישאר פרודוקטיבי עם חיי סוללה הנמשכים עד  11שבועות בטעינה יחידה.

1

התאם עם  4התקנים
● טכנולוגיית החלפה קלה מתוחכמת מאפשרת לך להתאים את העכבר שלך לעד  4התקנים
תואמים  -ולעבור בקלות ביניהם.

2

דיוק וכושר תגובה יוצאים מן הכלל
●
עם  ,1,200 dpiחיישן הלייזר מספק דיוק מצוין  -כמעט על כל משטח.
תכונות המוצר
● מאפשרת לך לגלול לא רק למעלה ולמטה ,אלא גם מצד לצד לקבלת גלילה יעילה יותר וניווט
מהיר כברק.
●

●

●

עכבר מלוטש ומתוחכם זה ,בעל העיצוב המעודן ,הוא השותף המושלם למחשב הנישא
 Spectreשלך.

בחר מבין  ,1,200 ,1,600ו -800 dpiכדי לכוונן את השליטה בסמן ואת מהירות העקיבה
שלך.
נורית מחוון מציגה התראה כאשר הסוללה חלשה .טען מחדש במהירות באמצעות כבל
 micro-USBבזמן שאתה בעבודה.
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תאימות

יציאת  USBזמינה

משקל

מחוץ לאריזה 0.1 :ק"ג
ארוז 0.25 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 3.58 x 6.34 x 10.4 :ס"מ
ארוז 7 x 14 x 19 :ס"מ
כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.

P/N: 3NZ70AA #ABB
קוד UPC/EAN: 192018921832
סין

עכבר; מחבר; כבל  ;Micro-USBמדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות; הודעה אודות המוצר

 1חיי הסוללה בפועל ישתנו בהתאם לשימוש ולתנאים הסביבתיים ,ויפחתו באופן טבעי עם הזמן והשימוש.
 2ניתן להתאים עד  3התקני ® Bluetoothוהתקן  USBאחד .נדרשת גרסת  Bluetooth® 4.0או גרסה חדשה יותר עבור תאימות בהתקנים .המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת.
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