Спецификация

HP Elite Presenter Mouse
Поемете контрола върху
презентациите и
продуктивността си с
едно гъвкаво устройство
Работете с презентации и
насочвайте съдържанието
на екрана с виртуален
лазер от дланта си
навсякъде в стаята или се
придвижвайте през
приложенията на
компютъра си от бюрото
чрез изискана HP Elite
мишка за презентации.
Това е ултра модерен,
мултифункционален
аксесоар, който е
посочващо устройство и
мишка в едно.
1

Бъдете центъра на внимание в стаята
●
Контролирайте и посочвайте към презентации от предната или от задната
част на стаята (без да тичате към компютъра си, за да сменяте слайдове),
или докато седите до колегите си, с безжичен обхват до 10 м (30 фута) от
Вашия сдвоен чрез Bluetooth® компютър.
Подчертавайте аргументите си
●
Използвайте посочващо устройство с виртуален лазер в реално време , за
да маркирате Adobe® PDF или PowerPoint съдържание на екрана в
конферентна зала и на екраните на дистанционни зрители, когато
споделяте презентацията си чрез своето приложение за сътрудничество.
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Надстройте стила на мишката си
●
Преместете мишката и приковете погледите. Получавате пълна
функционалност, без да правите компромис с елегантността,
благодарение на елегантно устройство с метални акценти, което се
преобразува от плоско посочващо устройство с основни функции на
мишка в удобна, пълнофункционална мишка с едно бързо движение.
Пътувайте с малко багаж и със стил
●
Сложете супер компактния презентатор в калъфчето му и след това в
чантата на устройството Ви, за да е готов за използване всеки път, когато
презентирате. Никога няма да се притеснявате дали трябва да сменяте
батериите благодарение на дизайн, който е презареждаем чрез micro USB
порт и преминава в режим на готовност, когато не се използва.
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Създадена от HP
●
Доверете се на инвестицията си в най-новите технологии с устройство,
което е проектирано и тествано за HP качество и надеждност, и за
съвместимост с Вашите компютри и мобилни устройства HP.
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Характеристики на продукта
Режим за презентации
Движете се и контролирайте презентацията от всяка точка в стаята
Посочващо устройство с виртуален лазер за маркиране на съдържание на споделения Ви екран
Лесно превключване между режимите „Лазерно посочващо устройство“ и „Курсор“
Жиро технология за лесно преместване на показалеца (или виртуалния лазер) като обикновена мишка
Курсорът на мишката функционира също и като стандартно щракване с ляв бутон на мишката
Бутони за презентации
Превключване на лазера: Натиснете и задръжте за активиране на лазера или жиро сензора
Следващ/предишен слайд или Страница нагоре/Страница надолу [PageUp/PageDown]
Стартиране/Край на презентация
Бутон за курсор/избор: Натиснете и задръжте за активиране на курсора. Щракнете два пъти за избор
Режим за мишка
Получавате пълна функционалност без да правите компромис с елегантността
Удобно разположен порт за зареждане, който позволява да работите докато зареждате
Сензорно превъртане, което може да поддържа нормално и бързо превъртане
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Изисква се инсталиране на софтуерен драйвер от www.hp.com/support. Вижте Ръководството на потребителя за допълнителни инструкции.
Изисква се интернет достъп, който се продава отделно.
Micro USB захранващият кабел е включен.
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Съвместимост

Съвместими с компютри HP с налична Bluetooth® 4.0 връзка.

Дължина на кабела

1м

Наличие на захранване

Бързо презареждане. Под 2 часа

Технически спецификации Безшумни десен и ляв бутон и сензорно колело за превъртане; Безшумен десен и ляв бутон; 3 бутона
(десен, ляв и сензорно колело за превъртане); Превключвател за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на
захранването
Micro USB Type-A порт за зареждане
До 2 месеца
Размери

без опаковка: 44x125x13,8 мм
Опакован: 104x160x54 мм

Тегло

без опаковка: 50 г
Опакован: 271 г

Батерията

Акумулаторна литиево-йонна батерия 350 mAh

Гаранция

Една година ограничена гаранция.

Цвят на продукта

Черно

Допълнителна
информация

№ на продукт: 3YF38AA #ABB
UPC/EAN код: 192545305143

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Мишка за презентации HP Elite; micro USB към USB акумулаторен кабел; калъф за пренасяне; Документация

Изисква се инсталиране на софтуерен драйвер от www.hp.com/support. Вижте Ръководството на потребителя за допълнителни инструкции.
Изисква се интернет достъп, който се продава отделно.
3 Micro USB захранващият кабел е включен.
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