Dataark

HP Elite Presenter Mouse
Få kontrol over dine
præsentationer og din
produktivitet med én
alsidig enhed
Kør præsentationer, og vis
indhold på skærmen, med
en håndholdt virtuel laser ,
hvor som helst i lokalet,
eller naviger rundt i din pc's
applikationer ved
skrivebordet med den
smarte HP Elite
Presenter-mus. Det er både
et pegeredskab og en mus.
Det er ultramoderne og
kombinere markøren med
en mus.
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Brug rummet
●
Du kan styre og pege på præsentationer fra forrest eller bagerst i rummet,
uden at du skal skynde dig hen til din pc for at skifte dias. Du kan også sidde
sammen med dine kollegaer med en trådløs rækkevidde på op til 10 meter fra
din Bluetooth®-parrede pc.
Gør dit budskab klart
●
Brug den virtuelle realtids-lasermarkør til at fremhæve indhold i Adobe® PDF
eller PowerPoint på skærmen i et konferencerum eller på skærme hos
personer, der deltager via fjernadgang, når du deler din præsentation via din
samarbejdsapplikation.
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Giv din mus en stil-opgradering
●
Drej musen og få opmærksomhed. Få den fulde funktionalitet uden at gå på
kompromis med elegance med denne smarte, metalbelagte enhed, som med
ét hurtigt flip, kan forvandles fra et fladt pegeredskab med
standardmusefunktioner til en bekvem mus med fuld funktionalitet.
Rejs let og med stil
●
Anbring den lille kompakte præsentationsenhed i den tilhørende pose og i
tasken til din enhed, så den altid er klar, når du skal præsentere noget. Du
behøver ikke at skifte batterier, da den kan genoplades ved hjælp af en
USB-port og går på standby, når den ikke bruges.
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Fremstillet af HP
●
Stol på din investering i den nyeste teknologi med en enhed, som er designet
og testet for sikre HP-kvalitet og -pålidelighed og til at fuldende dine HP-pc'er
og mobile enheder.

Dataark

HP Elite Presenter Mouse

Produktegenskaber
Præsentationstilstand
Flyt og kontrollér præsentationer overalt i lokalet
En virtuel laser til at fremhæve indholdet på de delte skærme
Det er nemt at skifte mellem laserens pegetilstand og markørtilstanden
Gyroteknologien anvendes til at bevæge pennen (eller den virtuelle laser) som en almindelig mus
Pegeredskabet fungerer også som et almindelig venstreklik med en mus
Præsentationsknapper
Skift til laser: Tryk og hold nede for at aktivere laseren eller gyroen
Næste/forrige eller Side op/side ned
Start/afslut præsentation
Markør/valgknap: Tryk og hold nede for at aktivere markør. Dobbeltklik for at vælge
Musetilstand
Få fuldstændig funktionalitet uden at gå på kompromis med elegancen
Den praktisk placerede opladerport gør det muligt at arbejde, mens enheden oplades
Berøringsscroll, der kan understøtte regelmæssig og hurtigt scroll
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Installation af softwaredriver fra www.hp.com/support er påkrævet. Læs alle instruktioner i brugervejledningen.
Internetadgang kræves og skal anskaffes separat.
Mikro-USB-kabel til strøm og opladning medfølger.
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Kompatibilitet

Kompatibel med HP-pc'er med mulighed for Bluetooth® 4.0-forbindelse.

Kabellængde

1m

Strømforsyning

Hurtig genopladning. Mindre end 2 timer

Tekniske specifikationer

Gør højre og venstre knap lydløse og rul med klikhjulet; Gør højre og venstre knap lydløse; 3 knapper (højre,
venstre og rulle- og klikhjul); Tænd-/sluk-knap
Mikro-USB Type-A opladningsport
Op til 2 måneder

Mål

Udpakket: 44 x 125 x 13,8 mm
Pakket: 104 x 160 x 54 mm

Vægt

Udpakket: 50 g
Pakket: 271 g

Batteritype

Genopladeligt Lithium-Ion-batteri 350 mAh

Garanti

1 års begrænset garanti.

Produktfarve

Sort

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP's elite præsentationsmus; mikro-USB til genopladeligt USB-kabel; taske; Dokumentation

Installation af softwaredriver fra www.hp.com/support er påkrævet. Læs alle instruktioner i brugervejledningen.
Internetadgang kræves og skal anskaffes separat.
3 Mikro-USB-kabel til strøm og opladning medfølger.
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