Φύλλο δεδομένων

HP Elite Presenter Mouse
Αναλάβετε τον έλεγχο
των παρουσιάσεων και
της παραγωγικότητάς σας
με μία ευέλικτη συσκευή
Πραγματοποιήστε
παρουσιάσεις και
καθοδηγήστε το
ακροατήριο στο
περιεχόμενο της οθόνης με
εικονικό δείκτη laser από
την παλάμη σας, από
οπουδήποτε στον χώρο ή
περιηγηθείτε στις
εφαρμογές του υπολογιστή
στο γραφείο σας με το
εξελιγμένο ποντίκι
παρουσιάσεων HP Elite.
Πρόκειται για ένα
εξαιρετικά μοντέρνο
αξεσουάρ πολλαπλών
λειτουργιών το οποίο
συνδυάζει δείκτη και
ποντίκι σε μία συσκευή.
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Κινηθείτε στο χώρο
●
Ελέγξτε και υποδείξτε σημεία παρουσιάσεων από το μπροστινό ή το πίσω
μέρος της αίθουσας—χωρίς να τρέχετε στον υπολογιστή για να αλλάξετε
διαφάνεια—ή ενώ κάθεστε δίπλα στους συναδέλφους σας, με εμβέλεια
ασύρματης λειτουργίας έως 30 πόδια (10 m) από τον υπολογιστή που έχει
συζευχθεί με Bluetooth®.
Τονίστε αυτό που θεωρείτε σημαντικό
●
Χρησιμοποιήστε τον εικονικό δείκτη laser σε πραγματικό χρόνο για να
τονίσετε περιεχόμενο του Adobe® PDF ή του PowerPoint στην οθόνη σε μια
αίθουσα συνεδριάσεων και στις οθόνες απομακρυσμένων προγραμμάτων
προβολής όταν κοινοποιείτε την παρουσίασή σας μέσω εφαρμογής
συνεργασίας.
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Αναβαθμίστε το στυλ του ποντικιού σας
●
Γυρίστε το ποντίκι και τραβήξτε την προσοχή. Εξασφαλίστε πλήρεις
λειτουργίες χωρίς συμβιβασμό στην εμφάνιση, με μια κομψή συσκευή με
μεταλλικές λεπτομέρειες, η οποία μετατρέπεται από έναν απλό δείκτη με
βασικές λειτουργίες ποντικού σε ένα άνετο ποντίκι με πλήρεις λειτουργίες, με
μια γρήγορη αναστροφή.
Ταξιδέψτε με λίγες αποσκευές και στυλ
●
Βάλτε την πολύ μικρή συσκευή παρουσιάσεων στη θήκη της και στην τσάντα
της συσκευής, ώστε να είναι έτοιμη για λειτουργία κάθε φορά που κάνετε
κάποια παρουσίαση. Μην ανησυχείτε για την αλλαγή μπαταριών χάρη στη
σχεδίαση που επιτρέπει την επαναφόρτιση μέσω θύρας micro USB και
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής όταν δεν χρησιμοποιείται.
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Κατασκευασμένη από την HP
●
Εμπιστευτείτε την επένδυσή σας στην πιο πρόσφατη τεχνολογία, με μια
συσκευή που έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα
ποιότητας και αξιοπιστίας της HP και για να συμπληρώνει τους υπολογιστές
και τις φορητές συσκευές HP.
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Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία συσκευής παρουσίασης
Μετακινήστε και ελέγξτε την παρουσίαση από οπουδήποτε στον χώρο
Ένας εικονικός δείκτης laser για τον τονισμό περιεχομένου στην κοινόχρηστη οθόνη σας
Πραγματοποιήστε εύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας με δείκτη laser ή δρομέα
Γυροσκοπική τεχνολογία για την εύκολη μετακίνηση του δείκτη (ή του εικονικού δείκτη laser) σαν κανονικό ποντίκι
Ο δείκτης του ποντικιού λειτουργεί επίσης ως τυπικό αριστερό κλικ με το ποντίκι
Κουμπιά συσκευής παρουσίασης
Εναλλαγή laser: Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε το laser ή τη γυροσκοπική λειτουργία
Προηγούμενη/Επόμενη διαφάνεια ή PageUp/PageDown
Έναρξη/Λήξη παρουσίασης
Δρομέας/κουμπί επιλογής: Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τον δρομέα. Κάντε διπλό κλικ για επιλογή
Λειτουργία ποντικιού
Εξασφαλίστε πλήρη λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμό στην κομψότητα
Θύρα φόρτισης, τοποθετημένη σε πρακτική θέση, που επιτρέπει την εργασία κατά τη διάρκεια της φόρτισης
Κύλιση με αφή που μπορεί να υποστηρίξει κανονική και γρήγορη κύλιση
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Απαιτείται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης λογισμικού από τη διεύθυνση www.hp.com/support. Για επιπρόσθετες οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
Το καλώδιο τροφοδοσίας και φόρτισης micro USB περιλαμβάνεται.
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με υπολογιστές HP με συνδεσιμότητα Bluetooth® 4.0.

Μήκος καλωδίου

1m

Διαθεσιμότητα ισχύος

Γρήγορη επαναφόρτιση. Λιγότερο από 2 ώρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αθόρυβο δεξί και αριστερό κουμπί και τροχός κύλισης αφής; Αθόρυβο δεξί και αριστερό κουμπί; 3 κουμπιά (δεξί,
αριστερό και τροχός κύλισης αφής); Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Θύρα φόρτισης micro USB Type-A
Έως 2 μήνες

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 44 x 125 x 13,8 mm
Συσκευασμένο: 104 x 160 x 54 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 50 g
Συσκευασμένο: 271 g

Τύπο της μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 350 mAh

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους.

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποντίκι παρουσιάσεων HP Elite; καλώδιο φόρτισης micro USB σε USB; θήκη μεταφοράς; Τεκμηρίωση

Απαιτείται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης λογισμικού από τη διεύθυνση www.hp.com/support. Για επιπρόσθετες οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό
χρήσης.
2 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
3 Το καλώδιο τροφοδοσίας και φόρτισης micro USB περιλαμβάνεται.
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