Folha de Dados

HP Elite Presenter Mouse
Assuma o controlo das
apresentações e da
produtividade com um
dispositivo versátil
Realize apresentações e
aponte os conteúdos no
ecrã, utilizando um laser
virtual que cabe na palma
da mão, em qualquer parte
da sala, ou navegue entre
aplicações do seu PC a
partir da sua secretária
utilizando o sofisticado Rato
HP Elite para
Apresentações. Trata-se de
um acessório ultramoderno
e multifunções que combina
um ponteiro e um rato no
mesmo dispositivo.
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Equipe a sala
●
Controle e comente as apresentações com um ponteiro a partir de qualquer
parte da sala, sem precisar de correr para o PC para mudar de dispositivo, ou
sente-se junto dos colegas e desfrute do alcance sem fios até 10 m (30 pés)
relativamente ao PC com Bluetooth®.
Transforme as suas ideias em realidade
●
Utilize o ponteiro laser virtual em tempo real para destacar os conteúdos em
Adobe® PDF ou PowerPoint no ecrã da sala de conferências e nos ecrãs dos
participantes remotos enquanto partilha a sua apresentação através da
aplicação de colaboração.
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Renove o estilo do seu rato
●
Vire o rato para atrair os olhares. Desfrute de funcionalidades completas sem
comprometer a elegância com um dispositivo sofisticado, com acabamentos
de metal, que faz a transição, num único toque rápido, de um ponteiro plano
com funções básicas de rato para um rato confortável com funções
avançadas.
Viaje com menos bagagem e com estilo
●
Guarde o dispositivo apresentador supercompacto na respetiva bolsa e no
saco do dispositivo, e estará pronto para as suas apresentações. Deixe de se
preocupar em trocar pilhas graças à bateria recarregável através de uma
porta micro USB. Além disso, o rato ativa o modo de espera automaticamente
quando não está a ser utilizado.
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Construído pela HP
●
Invista com confiança na mais recente tecnologia graças a um dispositivo
concebido e testado para garantir a qualidade e a fiabilidade da HP, bem como
para complementar os PC e dispositivos móveis HP.
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Destaques do produto
Modo de apresentador
Mova e controle a apresentação a partir de qualquer lugar na divisão
Um ponteiro laser virtual para destacar conteúdo no seu ecrã partilhado
Alterne facilmente entre o modo de Ponteiro Laser ou Cursor
A tecnologia de giroscópio permite mover facilmente o ponteiro (ou laser virtual) como um rato normal
O ponteiro do rato também funciona como o clicar do botão esquerdo de um rato normal
Botões de apresentador
Ativação do laser: mantenha premido para ativar o laser ou giroscópio
Diapositivo Seguinte/Anterior ou PageUp/PageDown
Iniciar/Terminar apresentação
Botão do cursor/seleção: mantenha premido para ativar o cursor. Faça duplo clique para selecionar
Modo de rato
Obtenha funcionalidade completa sem comprometer a elegância
Porta de carregamento devidamente localizada para poder trabalhar enquanto a bateria é recarregada
Deslocamento através de toque que suporta deslocamento normal e rápido
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É necessário instalar o controlador de software, disponível em www.hp.com/support. Consulte o Manual do Utilizador para obter mais instruções.
Acesso à Internet necessário e vendido separadamente.
Cabo de alimentação e carregamento micro USB incluído.
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Compatibilidade

Compatível com PC HP com conectividade Bluetooth® 4.0 disponível.

Comprimento do cabo

1m

Disponibilidade de energia

Recarregamento rápido. Inferior a 2 horas

Especificações técnicas

Botões direito e esquerdo silenciosos e roda de deslocação tátil; Botões direito e esquerdo silenciosos; 3 botões
(direito, esquerdo e roda de deslocação tátil); Interruptor para ligar/desligar
Porta de carregamento Micro USB Tipo A
Até 2 meses

Dimensões

Fora da caixa: 44 x 125 x 13,8 mm
Embalado: 104 x 160 x 54 mm

Peso

Fora da caixa: 50 g
Embalado: 271 g

Tipo de bateria

Bateria de ião de lítio recarregável (350 mAh)

Garantia

Garantia limitada de 1 ano.

Cor do Produto

Preto

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Rato de apresentação HP Elite; cabo recarregável micro USB para USB; bolsa de transporte; Documentação

É necessário instalar o controlador de software, disponível em www.hp.com/support. Consulte o Manual do Utilizador para obter mais instruções.
Acesso à Internet necessário e vendido separadamente.
3 Cabo de alimentação e carregamento micro USB incluído.
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