Adatlap

HP Elite Presenter Mouse
Egyszerűbbé és
hatékonyabbá teheti a
bemutatóit egyetlen
sokoldalú eszközzel
A kifinomult HP Elite
bemutatóegérrel a terem
bármely pontjáról keze
ügyéből vezérelheti
bemutatóját és emelheti ki
a képernyőn látottakat a
virtuális lézer segítségével,
az asztala mellett ülve
pedig az eszközt egérként
használva kezelheti
számítógépe alkalmazásait.
Egy ultramodern,
többfunkciós kiegészítő –
mutatópálca és egér
egyben.
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Mozogjon szabadon a teremben
●
Bemutatóit a terem bármely pontjáról, a pódiumról, a hátsó sorokból, vagy
akár kollégái mellett ülve vezérelheti, anélkül, hogy a diák lapozásához a gép
mellett kellene lennie – akár 10 m (30 láb) távolságról, Bluetooth® vezeték
nélküli kapcsolaton keresztül.
Térjen a lényegre
●
A valós idejű virtuális lézermutató segítségével kiemelheti Adobe® PDF- vagy
PowerPoint-dokumentumai tartalmait a konferenciaterem vásznán vagy az
online együttműködési alkalmazásokban a közönség távoli képernyőin.
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Tegye stílusosabbá egerét
●
Az egér, amely magára vonzza a tekinteteket. Teljes funkcionalitás és tökéletes
elegancia ebben a vékony, fémmel díszített eszközben, amely egyetlen
pillanat alatt egyszerű mutatóperifériából kényelmes és funkciógazdag egérré
varázsolható.
Könnyed és stílusos útitárs
●
Helyezze a rendkívül kompakt bemutatóvezérlőt a tokjában az eszköz
hordtáskájába, így az mindig kéznél lesz, ha bemutatót kell tartania. Soha nem
kell a lemerülő elemek miatt aggódnia, mivel az eszköz a mikro USB-portról
tölthető, és használaton kívül készenléti üzemmódba vált.
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HP-minőség
●
Ez az eszköz a legújabb technológiáknak, a gondosan tervezett és tesztelt HP
minőségnek és megbízhatóságnak köszönhetően megbízható befektetésnek
bizonyul, és tökéletes kiegészítő HP számítógépeihez és mobileszközeihez.
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Termékjellemzők
Bemutató mód
A terem bármely pontjáról irányíthatja előadását
Virtuális lézermutató, amellyel kiemelheti a megosztott képernyő tartalmát
Egyszerű váltás a lézermutató és a kurzor mód között
A giroszkópos technológia segítségével a virtuális lézer közönséges egérként mozgatható
Az egér mutatója szokásos bal kattintásként is működik
A Bemutató mód gombjai
A lézer átváltása: Tartsa lenyomva a lézer vagy a giroszkóp aktiválásához
Következő/Előző dia vagy Lapozás felfelé/Lapozás lefelé
Bemutató elindítása/leállítása
Kurzor/Kiválasztás gomb: Tartsa lenyomva a kurzor aktiválásához. Kattintson duplán a kiválasztáshoz
Egér mód
Elegancia és kényelmes használat egyben
Praktikusan elhelyezett töltőport, amellyel az egér használat közben is tölthető
Érintéses görgetés, amely a normál és a gyors görgetést is támogatja
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A használatához a www.hp.com/support oldalról letölthető szoftver-illesztőprogram szükséges. A pontos útmutatót a Felhasználói kézikönyvben találja.
Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges.
A mikro USB-s táp- és töltőkábel tartozék.
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Kompatibilitás

Kompatibilis a Bluetooth® 4.0 csatlakozási lehetőséggel rendelkező HP számítógépekkel.

Kábelhossz

1m

Hasznos teljesítmény

Gyorstöltés Kevesebb mint 2 óra alatt

Műszaki specifikáció

Csendes jobb/bal gombok és érintőgörgő; Csendes jobb/bal gombok; 3 gomb (jobb/bal gombok és érintőgörgő);
BE/KI kapcsológomb
Micro USB Type-A töltőport
Akár 2 hónap

Méretek

Kicsomagolva: 44 x 125 x 13,8 mm
Csomagolva: 104 x 160 x 54 mm

Súly

Kicsomagolva: 50 g
Csomagolva: 271 g

Akkumulátor típusa

Újratölthető lítiumion-akkumulátor (350 mAh)

Jótállás

Egyéves korlátozott garancia.

Termékszín

Fekete

További információ

Termékszám: 3YF38AA #ABB
UPC/EAN-kód: 192545305143

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Elite bemutatóegér; micro USB–USB töltőkábel; hordtasak; Dokumentáció

A használatához a www.hp.com/support oldalról letölthető szoftver-illesztőprogram szükséges. A pontos útmutatót a Felhasználói kézikönyvben találja.
Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges.
3 A mikro USB-s táp- és töltőkábel tartozék.
1
2

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. A HP termékeire kizárólag az adott termékhez mellékelt, írásban rögzített
korlátozott jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért. A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Adobe
PDF az Adobe Systems Incorporated védjegye.
08/18

