Fişă tehnică

HP Elite Presenter Mouse
Preluaţi controlul
prezentărilor şi
productivităţii cu un
dispozitiv versatil
Rulezi prezentări şi indici
conţinutul de pe ecran cu un
laser virtual aflat în palma
ta, de oriunde din încăpere
sau navighezi prin aplicaţiile
de pe PC-ul de la birou, cu
un mouse sofisticat HP Elite
Presenter. Este un accesoriu
foarte modern,
multifuncţional, care este
indicator şi mouse în acelaşi
timp.
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Lucraţi în toată încăperea
●
Din partea din faţă sau din spate a camerei, controlaţi şi dirijaţi prezentările –
fără a vă grăbi la PC pentru a schimba diapozitivele – sau aşezat lângă colegi,
cu o rază de acoperire wireless de până la 30 de picioare (10 m) de PC-ul
împerecheat prin Bluetooth®.
Arătaţi ce aveţi de spus
●
Utilizezi indicatorul laser virtual în timp real , pentru a evidenţia conţinutul
Adobe® PDF sau PowerPoint de pe ecran într-o sală de conferinţe şi pe
ecranele de la distanţă ale celor care vizualizează, atunci când îţi partajezi
prezentarea prin intermediul aplicaţiei de colaborare.
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Oferiţi un stil nou mouse-ului dumneavoastră
●
Schimbaţi mouse-ul şi veţi atrage privirile. Obţineţi funcţionalitate completă
fără a compromite eleganţa, cu un dispozitiv subţire cu accente metalice care
face trecerea de la un indicator monoton cu funcţii de bază pentru mouse, la
un mouse confortabil, cu caracteristici complete, printr-o singură acţiune
rapidă.
Călătoriţi lejer şi elegant
●
Introduci indicatorul de prezentare foarte compact în propria husă, apoi în
geanta dispozitivului, pentru a fi gata de drum oricând ai o prezentare. Nu îţi
faci griji în privinţa schimbării acumulatoarelor, cu un design care asigură
reîncărcarea prin intermediul unui port micro-USB şi care trece în standby
atunci când nu este în uz.
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Realizat de HP
●
Aveţi încredere cu investiţia în cea mai recentă tehnologie, cu un dispozitiv care
este proiectat şi testat pentru calitatea şi fiabilitatea HP şi pentru a completa
PC-urile HP şi dispozitivele mobile.
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Caracteristicile produsului
Mod prezentare
Deplasezi şi controlezi prezentarea de oriunde din cameră
Un indicator laser virtual pentru a evidenţia conţinutul de pe ecranul partajat
Comuţi simplu între modul de indicator laser sau cursor
Tehnologie cu giroscop, pentru a deplasa simplu indicatorul (sau laserul virtual), ca pe un mouse obişnuit
Totodată, indicatorul mouse-ului are şi funcţie de clic stânga a unui mouse standard
Butoane de prezentare
Comutare laser: Ţine apăsat pentru a activa laserul sau giroscopul
Diapozitivul Următor/Anterior sau PageUp/PageDown
Pornire/Terminare prezentare
Buton cursor/selectare: Ţine apăsat pentru a activa cursorul. Faci dublu clic pentru selectare
Mod mouse
Obţii funcţionalitatea completă, fără a compromite eleganţa
Port de încărcare poziţionat convenabil, care permite lucrul în timpul încărcării
Derulare tactilă, care poate accepta derulare obişnuită şi rapidă
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Este necesară instalarea driverului de software de la www.hp.com/support. Pentru instrucţiuni suplimentare, consultă ghidul pentru utilizator.
Este necesar accesul la Internet, care se vinde separat.
Cablul de alimentare şi de încărcare micro-USB este inclus.
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Compatibilitate

Compatibilitate cu PC-urile HP care au disponibilă conectivitate prin Bluetooth® 4.0.

Lungime cablu

1m

Putere disponibilă

Reîncărcare rapidă. Mai puţin de 2 ore

Specificaţii tehnice

Butoane silenţioase stânga şi dreapta şi rozetă tactilă pentru derulare; Butoane silenţioase stânga şi dreapta; 3
butoane (dreapta, stânga şi rozetă tactilă pentru derulare); Comutator alimentare PORNIT/OPRIT
Port de încărcare micro-USB tip-A
Până la 2 luni

Dimensiuni

Despachetat: 44 x 125 x 13,8 mm
Împachetat: 104 x 160 x 54 mm

Greutate

Despachetat: 50 g
Împachetat: 271 g

Tipul bateriei

Acumulator Litiu-ion reîncărcabil, 350 mAh

Garanţie

Un an garanţie limitată.

Culoarea produsului

Negru

Informaţii suplimentare

număr produs: 3YF38AA #ABB
Cod UPC/EAN: 192545305143

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

mouse HP Elite Presenter; cablu de reîncărcare micro-USB la USB; husă de transport; Documentaţie

Este necesară instalarea driverului de software de la www.hp.com/support. Pentru instrucţiuni suplimentare, consultă ghidul pentru utilizator.
Este necesar accesul la Internet, care se vinde separat.
3 Cablul de alimentare şi de încărcare micro-USB este inclus.
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