Specifikace

HP Elite Presenter Mouse
Mějte kontrolu nad
prezentacemi a
produktivitou díky
jednomu všestrannému
zařízení

Ovládejte prezentace a
obsah na obrazovce přímo z
ruky odkudkoli v místnosti
díky virtuálnímu laseru
nebo procházejte
aplikacemi v počítači přímo
na pracovním stole díky
sofistikované myši HP Elite
Presenter. Jedná se o velmi
moderní multifunkční
příslušenství, které lze
využít jako ukazovátko a
zároveň jako myš.
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Získejte si obecenstvo
●
Už nemusíte spěchat k počítači kvůli přepínání snímku. Ovládejte prezentace
na počítači spárovaném přes technologii Bluetooth® z přední či zadní části
místnosti nebo ze sedadla vedle vašich kolegů díky bezdrátovému dosahu 10
metrů.
Rozhodněte se správně
●
Pomocí virtuálního laserového ukazovátka fungujícího v reálném čase můžete
zvýraznit obsah Adobe® PDF nebo PowerPoint na obrazovce v konferenční
místnosti a na vzdálených prezentačních obrazovkách při sdílení prezentace
přes aplikaci určenou pro spolupráci.
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I vaše myš může mít vytříbený styl
●
Stačí otočit myší a budete středem pozornosti. Získejte úplnou sadu funkcí bez
snížení nároků na eleganci se stylovým zařízením s kovovým akcentem, které
můžete pouhým otočením proměnit z plochého ukazovátka se základními
funkcemi myši na plnohodnotnou myš.
Cestujte nalehko a stylově
●
Vložte tento superkompaktní prezentér do pouzdra, poté do brašny a mějte jej
po ruce za všech okolností. Už se nikdy nemusíte starat o výměnu baterií díky
designu, který umožňuje nabíjení prostřednictvím portu micro USB a který se
přepne při nečinnosti do pohotovostního režimu.
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Vyrobeno společností HP
●
Důvěřujte investici do nejnovější technologie díky zařízení, které bylo navrženo
a testováno tak, aby splňovalo kvalitu a spolehlivost HP a zároveň podporovalo
počítače a mobilní zařízení HP.
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Vlastnosti produktu
Režim prezentéru
Posouvejte a ovládejte prezentaci odkudkoli v místnosti
Virtuální laserové ukazovátko pro zvýraznění obsahu na vaší sdílené obrazovce
Snadné přepínání mezi režimem laserového ukazovátka nebo kurzoru
Gyroskopická technologie pro snadný posun ukazovátka (nebo virtuálního laseru), jako při použití klasické myši
Ukazatel myši funguje také jako standardní levé tlačítko myši
Tlačítka prezentéru
Přepnutí laseru: stiskněte a podržte pro aktivaci laseru nebo gyroskopu
Další/předchozí snímek nebo o stránku nahoru/dolů
Spustit/ukončit prezentaci
Tlačítko kurzoru/volby: stiskněte a podržte pro aktivaci kurzoru. Dvakrát klikněte pro výběr
Režim myši
Získejte veškeré funkce v elegantním provedení
Prakticky umístěný napájecí port umožňující používání i v průběhu nabíjení
Posuv dotykem podporující standardní a rychlé posouvání
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Je vyžadována instalace softwarového ovladače ze stránky www.hp.com/support. Další pokyny naleznete v uživatelské příručce.
Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k internetu.
Včetně napájení micro USB a napájecího kabelu.
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Kompatibilita

Kompatibilní s počítači HP vybavenými rozhraním Bluetooth® 4.0.

Délka kabelu

1m

Napájecí pohotovost

Rychlé nabíjení. Méně než 2 hodiny

Technické specifikace

Tiché pravé a levé tlačítko a dotykové kolečko; Tiché pravé a levé tlačítko; 3 tlačítka (doprava, doleva a dotykové
kolečko); Vypínač
Nabíjecí port micro USB Type-A
Až 2 měsíce

Rozměry

Bez obalu: 44 x 125 x 13,8 mm
Balení: 104 x 160 x 54 mm

Hmotnost

Bez obalu: 50 g
Balení: 271 g

Baterie

350mAh nabíjecí lithium-iontová baterie

Záruka

Omezená jednoletá záruka.

Barva produktu

Černá

Další informace

P/N: 3YF38AA #ABB
Kód UPC/EAN: 192545305143

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Myš HP Elite Presenter; nabíjecí kabel USB / micro USB; přenosné pouzdro; Dokumentace

Je vyžadována instalace softwarového ovladače ze stránky www.hp.com/support. Další pokyny naleznete v uživatelské příručce.
Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k internetu.
3 Včetně napájení micro USB a napájecího kabelu.
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