גיליון נתונים

HP Elite Presenter Mouse
קח שליטה על המצגות
והפרודוקטיביות שלך עם
התקן גמיש יחיד
הפעל מצגות והנחה תוכן על
המסך עם לייזר וירטואלי היישר
מכף ידך ,בכל מקום בחדר ,או
נווט בין אפליקציות המחשב
בשולחן העבודה שלך ,עם העכבר
המתוחכם HP Elite Presenter
 .Mouseזהו אביזר מודרני
במיוחד ורב-תכליתי שמהווה
מצביע ועכבר כאחד.
1

שלוט בחדר
●
שלוט והצבע על מצגות מהחזית או מהצד האחורי של החדר — מבלי למהר למחשב כדי
להעביר שקופיות — או כשאתה יושב יחד עם עמיתיך ,בטווח אלחוטי של עד  30רגל )10
מ'( מהמחשב שלך בצימוד ®.Bluetooth
העבר את המסר שלך
●
השתמש במצביע הלייזר הווירטואלי בזמן אמת כדי להדגיש תוכן של  Adobe® PDFאו
 PowerPointעל המסך בחדר ישיבות ,או על מסכים מרוחקים בעת שיתוף המצגת
באמצעות אפליקציית שיתוף הפעולה שלך.
1

2

מעניק לעכבר שדרוג סגנון
●
סובב את העכבר וסובב ראשים .קבל פונקציונליות מלאה מבלי להתפשר על אלגנטיות
בעזרת התקן בגימור מטאלי מלוטש העובר ממצביע שטוח עם פונקציונליות עכבר בסיסית
לעכבר נוח עם כל המאפיינים בסיבוב מהיר אחד.
צא לדרך בקלילות ועם סגנון
● החלק את המציג הקומפקטי במיוחד לתוך הכיס שלו ולתוך תיק המכשיר שלך ,כדי שיהיה
מוכן לפעולה בכל רגע שתרצה להציג מצגת .לעולם לא תצטרך לחשוש מהצורך להחליף
סוללות הודות לעיצוב שנטען באמצעות יציאת  Micro USBועובר למצב המתנה כשאינו
בשימוש.
3

נבנה על-ידי HP
● הפקד את ההשקעה שלך בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בידי התקן שתוכנן לעמוד במבחני
האיכות והאמינות של  HPולהשלים את המחשבים והמכשירים הניידים של  HPשברשותך.
תכונות המוצר
●
●
●
●
●

הזז את המצגת ושלוט בה מכל מקום בחדר

מצביע לייזר וירטואלי להדגשת תוכן במסך המשותף שלך
עבור בקלות ממצב מצביע לייזר למצב סמן

טכנולוגיית ג'ירו להזזת מצביע )או לייזר וירטואלי( בקלות כעכבר רגיל
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תאימות

אורך כבל

זמינות מתח

תואם למחשבי  HPעם קישוריות  Bluetooth® 4.0זמינה.

 1מ'

טעינה מהירה .פחות מ 2-שעות

מפרטים טכניים

לחצנים ימני ושמאלי ולחצן גלילה במגע שקטים; לחצנים ימני ושמאלי שקטים;  3לחצנים )ימני ,שמאלי ולחצן גלילה במגע(; מתג
הפעלה/כיבוי
יציאת טעינה Micro USB Type-A
עד  2חודשים

משקל

מחוץ לאריזה 50 :ג'
ארוז 271 :ג'

ממדים

מחוץ לאריזה 13.8 x 125 x 44 :מ"מ
ארוז 54 x 160 x 104 :מ"מ

סוללה

סוללת ליתיום-יון נטענת 350 mAh

אחריות

צבע מוצר

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

אחריות מוגבלת למשך שנה אחת.

שחור

P/N: 3YF38AA #ABB
קוד UPC/EAN: 192545305143
סין

עכבר  Elite Presenterשל  ;HPכבל טעינה מ Micro USB-ל ;USB-נרתיק נשיאה קטן; תיעוד

 1דרושה התקנת מנהל התקן של תוכנה מהכתובת  .www.hp.com/supportעיין במדריך למשתמש לקבלת הוראות נוספות.
 2דרושה גישה לאינטרנט; נמכר בנפרד.
 3כבל מתח וטעינה  Micro USBכלול.
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