Taulukot

HP Elite Presenter Mouse
Hallitse esityksiäsi ja
tuottavuuttasi yhdellä
monipuolisella laitteella
Voit käyttää HP Elite
Presenter Mouse -hiirtä
tavalliseen tapaan
tietokoneesi ohjaamiseen,
minkä lisäksi sen
virtuaalinen
laserosoitintoiminto
mahdollistaa esityksen tai
muun ruudulla näkyvän
sisällön hallinnan etäältä
mistä tahansa päin
huonetta.Se on
huippumoderni ja
monitoiminen lisälaite, joka
on yhdistetty osoitinlaite ja
hiiri.
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Sijoitu minne tahansa huoneessa
●
Voit hallita ja osoittaa esityksiä huoneen etu- tai takaosasta tai istua
työtovereidesi vieressä siirtymättä tietokoneen ääreen dian vaihtamista
varten, koska langaton käyttöalue ulottuu 10 metrin päähän
Bluetooth®-yhteydellä varustetusta tietokoneesta.
Tuo asiasi esille
●
Reaaliaikaisen virtuaalisen laserosoittimen avulla voit korostaa Adobe® PDFtai PowerPoint-sisältöä kokoushuoneen näytöllä sekä etäkatseluohjelman
ruudulla, kun jaat esityksesi yhteistyösovelluksella.
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Anna hiirellesi tyylipäivitys
●
Käännä hiirtä ja katseita. Saat täydelliset toiminnot tyylikkyydestä tinkimättä
virtaviivaisella, metallikoristeisella laitteella. Se muuntuu litteästä, hiiren
perustoiminnoilla varustetusta osoitinlaitteesta mukavaksi, täysien
toimintojen hiireksi helposti vain kääntämällä se toisin päin.
Matkusta kevyesti ja tyylikkäästi
●
Sujauta erittäin pieni hiiri pussiinsa ja laitteesi laukkuun, niin se on aina
valmiina esitykseen.Sinun ei tarvitse huolehtia paristojen vaihtamisesta, koska
hiirtä voi ladata micro-USB-liitännästä ja se siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei
käytetä.
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HP:n valmistama
●
Laajenna sijoitustasi uusimpaan teknologiaan laitteella, joka on suunniteltu ja
testattu HP:n laatua ja luotettavuutta ajatellen täydentämään HP:n
tietokoneita ja mobiililaitteita.
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Tuotteen ominaisuudet
Esitystila
Liiku ympäri kokoushuonetta ja ohjaa esitystä
Voit käyttää virtuaalista laserosoitinta jaetun ruudun sisällön korostamiseen
Vaihda nopeasti laserosoitin- ja osoitintilojen välillä
Gyrotekniikka helpottaa osoitinlaitteen käyttöä tavallisena hiirenä
Hiiren osoituspainike toimii myös tavallisena vasemman painikkeen napsautuksena
Esitystilan painikkeet
Laserosoitintilan kytkentä:Aktivoi laserosoitin- tai gyrotila painamalla painiketta pohjassa
Seuraava/edellinen dia tai Sivu ylös/alas
Aloita/lopeta esitys
Osoitin-/valintapainike:Aktivoi osoitin painamalla painiketta pohjassa.Valitse kaksoisnapsauttamalla
Hiiritila
Saat täydet toiminnot eleganssista tinkimättä
Kätevästi sijoitettu latausportti mahdollistaa työskentelyn myös lataamisen aikana
Kosketusvieritys, joka tukee sekä tavallista että nopeaa vieritystä
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Edellyttää ohjaimen lataamista osoitteesta www.hp.com/support ja sen asentamista.Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
Edellyttää internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.
Micro-USB-virta- ja latauskaapeli mukana.
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Yhteensopivuus

Yhteensopiva Bluetooth® 4.0 -yhteydellä varustettujen HP-tietokoneiden kanssa.

Kaapelin pituus

1m

Saatavissa oleva teho

Nopea lataaminen. Alle kaksi tuntia

Tekniset tiedot

Äänetön kakkos- ja ykköspainike ja kosketusvierityslevy; Äänetön kakkos- ja ykköspainike; Kolme painiketta
(kakkos- ja ykköspainike ja kosketusvierityslevy); Virtakytkin
Micro USB Type-A -latausportti
Enintään kaksi kuukautta

Mitat

Ilman pakkausta: 44 x 125 x 13,8 mm
Pakattu: 104 x 160 × 54 mm

Paino

Ilman pakkausta: 50 g
Pakattu: 271 g

Akun tyypistä

Ladattava litiumioniakku 350 mAh

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu.

Tuotteen väri

Musta

Lisätietoja

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP Elite Presenter Mouse -hiiri; micro USB – USB -latauskaapeli; pussi; ohje

Edellyttää ohjaimen lataamista osoitteesta www.hp.com/support ja sen asentamista.Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
Edellyttää internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.
3 Micro-USB-virta- ja latauskaapeli mukana.
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