Karta produktu

HP Elite Presenter Mouse
Pełna kontrola nad
prezentacjami i wydajna
praca za pomocą jednego,
wszechstronnego
urządzenia
Prowadź prezentacje i
wskazuj treści na ekranie za
pomocą wirtualnego lasera
z dowolnej części
pomieszczenia lub obsługuj
aplikacje komputerowe przy
biurku za pomocą
zaawansowanej myszy HP
Elite Presenter. To
wyjątkowo nowoczesne,
wielofunkcyjne narzędzie –
wskaźnik i mysz w jednym
urządzeniu.
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Doskonała interakcja
●
Sterowanie i prezentacje z przodu lub z tyłu pomieszczenia – bez biegania do
komputera w celu zmiany slajdów – albo z krzesła obok współpracowników;
zasięg bezprzewodowy do 10 m od komputera sparowanego przez
Bluetooth®.
Przejdź do rzeczy
●
Używaj laserowego wskaźnika wirtualnego w czasie rzeczywistym do
wskazywania treści w plikach Adobe® PDF lub PowerPoint na ekranie w sali
konferencyjnej oraz na ekranach użytkowników zdalnych, gdy prowadzisz
prezentację za pośrednictwem aplikacji do telekonferencji.
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Mysz z eleganckim wykończeniem
●
Obróć myszą i przyciągnij spojrzenia. Pełna funkcjonalność bez wpływu na
elegancki wygląd urządzenia z metalowymi akcentami, które można
przekształcić z płaskiego wskaźnika z podstawowymi funkcjami myszy w
wygodną, kompletną mysz jednym szybkim ruchem.
Podróżowanie ze swobodą i stylem
●
Włóż superkompaktowy prezenter do etui i torby na urządzenie, aby był
zawsze gotowy do prezentacji. Nie martw się o wymianę baterii – urządzenie
jest wyposażone w akumulator , który można ładować przez port micro USB, i
przechodzi w tryb czuwania, gdy nie jest używane.
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Wykonane przez HP
●
Zainwestuj w najnowszą technologię w urządzeniu zaprojektowanym i
przetestowanym pod kątem jakości i niezawodności HP, które uzupełnia
komputery i urządzenia przenośne HP.
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Cechy produktu
Tryb prezentacji
Nawigacja i sterowanie prezentacją z dowolnego miejsca w pomieszczeniu
Wirtualny wskaźnik laserowy do wskazywania treści na udostępnianym ekranie
Łatwe przełączanie między trybami wskaźnika laserowego i kursora myszy
Technologia żyroskopowa umożliwiająca łatwe poruszanie wskaźnikiem (lub wirtualnym laserem) jak myszą
Wskaźnik myszy może również zastępować kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Przyciski do sterowania prezentacją
Przełączanie do trybu wskaźnika laserowego: naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować tryb laserowy lub żyroskopowy
Następny/poprzedni slajd lub funkcje klawiszy PageUp/PageDown
Rozpoczęcie/zakończenie prezentacji
Przycisk kursora/wyboru: naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować kursor. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać
Tryb myszy
Kompleksowa funkcjonalność przy zachowaniu eleganckiego wyglądu
Dogodnie umiejscowiony port do ładowania podczas pracy
Przewijanie dotykowe w trybie zwykłym lub szybkim
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Wymagana instalacja sterowników ze strony www.hp.com/support. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika.
Wymagany jest dostęp do Internetu oferowany osobno.
Kabel micro USB do zasilania i ładowania w zestawie.
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Zgodność

Zgodność z komputerami HP z funkcją łączności Bluetooth® 4.0.

Długość kabla

1m

Dostępność zasilania

Szybkie ładowanie. Poniżej 2 godzin

Dane techniczne

Bezgłośny prawy i lewy przycisk oraz dotykowe kółko przewijania; Bezgłośny prawy i lewy przycisk; 3 przyciski (w
prawo, w lewo i dotykowe kółko przewijania); Przełącznik zasilania
Port Micro USB Type-A z funkcją ładowania
Do 2 miesięcy

Wymiary

Z opakowania: 44 × 125 × 13,8 mm
Zapakowane: 104 × 160 × 54 mm

Waga

Z opakowania: 50 g
Zapakowane: 271 g

Akumulatora

Akumulator litowo-jonowy 350 mAh

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja.

Kolor produktu

Czarny

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Mysz HP Elite Presenter; przewód do ładowania micro USB / USB; futerał; Dokumentacja

Wymagana instalacja sterowników ze strony www.hp.com/support. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika.
Wymagany jest dostęp do Internetu oferowany osobno.
3 Kabel micro USB do zasilania i ładowania w zestawie.
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Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Jedyne gwarancje na produkty firmy HP zostały sformułowane w odpowiednich
informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny
być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie. Microsoft i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela,
używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. Adobe PDF jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
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