Dataark

HP Elite Presenter Mouse
Ta kontroll over
presentasjoner og oppnå
økt produktivitet med én
fleksibel og allsidig enhet
Kjør presentasjoner og styr
skjerminnhold ved å bruke
en virtuell laser fra
håndflaten in hvor som
helst i rommet, eller naviger
mellom PC-ens
programmer på
skrivebordet ved hjelp av
den avanserte HP Elite
Presenter-musen. Musen er
et ultramoderne,
multifunksjonelt tilbehør
utformet som peker og mus
i én enhet.
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Arbeid i rommet
●
Administrer og pek på presentasjoner fra foran eller bak i rommet – uten bruk
av PC for å bytte lysbilder – du kan sitte sammen med kolleger, med en trådløs
rekkevidde på opptil 10 meter fra en Bluetooth®-paret PC.
Få frem budskapet ditt.
●
Bruk den virtuelle sanntidslaserpekeren til å markere Adobe® PDF- eller
PowerPoint-innhold på skjermen i et konferanserom og på eksterne
visningsskjermer når du deler presentasjonen ved hjelp av
samarbeidsprogrammet.
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Gi musen en stiloppgradering
●
Slå på musen og snu hoder. Du får full funksjonalitet uten redusert eleganse
med en elegant metallaksentuert enhet som konverteres fra en flat peker med
grunnleggende musefunksjoner til en komfortabel, komplett mus med en
rask flipp.
Reis lett og med stil
●
Legg den superkompakte presentatøren i posen i enhetens veske slik at den er
klar til innsats når du skal presentere. Ingen problemer med skifting av
batterier. Enheten er oppladbar gjennom en mikro-USB-port, og går i
ventemodus når den ikke er i bruk.
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Bygd av HP
●
Stol på investeringen i den nyeste teknologien med en enhet som er utformet
og testet for HP-kvalitet og pålitelighet, som et solid supplement til dine
HP-PCer og mobile enheter.

Dataark

HP Elite Presenter Mouse

Produktfunksjoner
Presentatørmodus
Flytt og kontroller presentasjonen fra hvor som helst i rommet
En virtuell laserpeker for å fremheve innhold på den delte skjermen
Bytt enkelt mellom laserpeker- eller markørmodus
Gyroteknologi for enkel flytting av pekeren (eller virtuell laser) som en regulær mus
Musepekeren fungerer også som et standard venstreklikk med musen
Presentatørknapper
Laser av/på: Trykk og hold for å aktivere laser eller gyro
Neste/forrige lysbilde eller PageUp/PageDown
Start/slutt presentasjon
Markør/-valgknapp: Trykk og hold for å aktivere markøren. Dobbeltklikk for å velge
Musemodus
Skaff deg full funksjonalitet uten redusert eleganse
Praktisk plassert ladeport som tillater arbeid under lading
Berøringsrulle som støtter jevn og rask rulling
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Installering av programvaredrivere fra www.hp.com/support nødvendig. Du finner nøyaktige instruksjoner i brukerhåndboka.
Internett-tilgang kreves og selges separat.
Mikro-USB-strøm- og ladekabel inkludert.
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Kompatibilitet

Kompatibel med HP PC-er med tilgjengelig Bluetooth®-tilkobling.

Kabellengde

1m

Strømtilgjengelighet

Rask lading. Mindre enn 2 timer

Tekniske data

Stille høyre- og venstreknapper og rullehjulet; Stille høyre- og venstreknapper; 3 knapper (høyre, venstre og
rullehjul); Av/på-bryter
Mikro-USB-ladeport (type A)
Opptil to måneder

Mål

Pakket ut: 44 x 125 x 13,8 mm
Pakket: 104 x 160 x 54 mm

Vekt

Pakket ut: 50 g
Pakket: 271 g

Batteritype

Oppladbart lithium-ion-batteri på 350 mAh

Garanti

1 års begrenset garanti.

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Elite Presenter-mus; mikro-USB-til-USB-ladekabel; bæreveske; Dokumentasjon

Installering av programvaredrivere fra www.hp.com/support nødvendig. Du finner nøyaktige instruksjoner i brukerhåndboka.
Internett-tilgang kreves og selges separat.
3 Mikro-USB-strøm- og ladekabel inkludert.
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