Datasheet

HP Elite Presenter Mouse
Controle over uw
presentaties en
productiviteit met één
veelzijdig apparaat
Voer presentaties uit en
begeleid materiaal op het
scherm met een virtuele
laser vanuit de palm van je
hand, overal in de kamer, of
navigeer je pc-toepassingen
aan je bureau met de
geavanceerde HP Elite
Presenter-muis. Het is een
ultramodern,
multifunctioneel accessoire
dat een aanwijzer en muis in
één is.
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Bedien de zaal
●
Bedien en wijs presentaties aan vanuit de voor- of achterkant van de kamer –
zonder naar uw pc te moeten lopen om van dia te wisselen – of terwijl u naast
uw collega’s zit, met een draadloos bereik tot 10 meter vanaf uw met
Bluetooth® gekoppelde pc.
Maak uw boodschap duidelijk
●
Gebruik de virtuele laseraanwijzer in real-time om Adobe® PDF- of
PowerPoint-materiaal op het scherm in een vergaderruimte te markeren en op
schermen van externe viewers wanneer je je presentatie deelt via je
samenwerkingstoepassing.
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Geef uw muis een stijlupgrade
●
Draai de muis en maak indruk. U krijgt volledige functionaliteit zonder afbreuk
te doen aan elegantie met een gestroomlijnd apparaat met een metalen
accent dat met één snelle klik verandert van een platte aanwijzer met
eenvoudige muisfuncties in een comfortabele muis met volledige
functionaliteit.
Reis licht en in stijl
●
Stop de supercompacte presenter in de zak en de tas van het apparaat zodat
hij altijd klaar staat om gebruikt te worden. Maak je nooit zorgen over het
verwisselen van batterijen door een ontwerp waarbij kan worden opgeladen
via een micro-USB-poort en naar stand-by wordt gegaan wanneer het
apparaat niet in gebruik is.
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Gebouwd door HP
●
Vertrouw op uw investering in de nieuwste technologie met een apparaat dat
ontworpen en getest is op HP kwaliteit en betrouwbaarheid en ter aanvulling
op uw HP pc’s en mobiele apparaten.
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Productfuncties
Presenter-modus
Verplaats en bedien je presentatie vanaf elke plek in de kamer
Een virtuele laserpointer om materiaal op je gedeelde scherm te markeren
Schakel eenvoudig tussen de laserpointer of de cursormodus
Gyro-technologie om de aanwijzer (of virtuele laser) gemakkelijk als een gewone muis te verplaatsen
Muisaanwijzer werkt ook als standaardlinkermuisklik
Presenter-knoppen
Laser-activering: houd ingedrukt om laser of gyro te activeren
Volgende/vorige dia of PageUp/PageDown
Starten/beëindigen van presentatie
Cursor/selectieknop: houd ingedrukt om cursor te activeren. Dubbelklik om te selecteren
Muismodus
Je krijgt volledige functionaliteit zonder afbreuk te doen aan elegantie
Handig geplaatste oplaadpoort zodat je kunt blijven werken tijdens het opladen
Scrollen met aanraken waarmee regelmatig en snel scrollen kan worden ondersteund
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Installatie van softwaredriver van www.hp.com/support vereist. Zie de gebruikersgids voor verdere instructies.
Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
Micro USB-voedings- en oplaadkabel meegeleverd.
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Compatibiliteit

Compatibel met HP pc’s met Bluetooth® 4.0-aansluitingen beschikbaar.

Kabellengte

1m

Beschikbare voeding

Snel opladen. Binnen 2 uur

Technische specificaties

Stille rechter- en linkerknoppen en scrollwieltje; Stille rechter- en linkerknoppen; 3 knoppen (rechts, links en
scrollwieltje); Aan-uitschakelaar
Micro USB Type-A-oplaadpoort
Tot 2 maanden

Afmetingen

Zonder verpakking: 44 x 125 x 13,8 mm
In verpakking: 104 x 160 x 54 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 50 g
In verpakking: 271 g

Type batterij

Oplaadbare Lithium-ion batterij 350 mAh

Garantie

Eén jaar garantie.

Productkleur

Zwart

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Elite Presenter-muis; Oplaadbare micro-USB-naar-USB-kabel; draagtas; Documentatie

Installatie van softwaredriver van www.hp.com/support vereist. Zie de gebruikersgids voor verdere instructies.
Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
3 Micro USB-voedings- en oplaadkabel meegeleverd.
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