Datablad

HP Elite Presenter Mouse
Ta kontrollen över
presentationen och
produktiviteten med en
enda mångsidig enhet
Kör presentationer och
presentera skärminnehåll
med en virtuell laserpekare ,
oavsett var i rummet du
befinner dig, eller styr
programmen på din dator
vid skrivbordet med den
avancerade HP Elite
Presenter-musen. Ett
toppmodernt
multifunktionellt tillbehör
som är en pekare och mus i
ett.
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Kontrollera rummet
●
Styr och peka i presentationer oavsett var i rummet du befinner dig – utan att
behöva springa till datorn för att byta till nästa bild i presentationen – eller sitt
lugnt kvar bredvid kollegorna, tack vare trådlös räckvidd på upp till 10 meter
från din Bluetooth®-anslutna dator.
Klargör vad du menar
●
Använd den virtuella laserpekaren i realtid för att markera innehåll i Adobe®
PDF- eller PowerPoint-filer på skärmen i konferensrummet och på
fjärrskärmar när du delar din presentation via samarbetstillämpningar.
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Ge musen en snygg uppgradering
●
Vänd musen och väck uppmärksamhet. Få full funktion i ett elegant format
med en slimmad enhet med metalldetaljer som går från platt pekare med
grundläggande musfunktioner till en smidig och fullt utrustad mus i en
handvändning.
Res lätt och elegant
●
Lägg ner den superkompakta presentatören i fodralet och enhetens väska så,
är den redo för presentation så fort det är dags. Med laddning via en
micro-USB-port och övergång till vänteläge vid paus i användningen behöver
du aldrig oroa dig för att få slut på batteri.
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Designad av HP
●
Lita på din investering i den senaste tekniken med en enhet som har utvecklats
och testats för att ge HPs kvalitet och tillförlitlighet och som kompletterar
dina datorer och mobila enheter från HP.
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Produktfunktioner
Presentatörsläge
Styr presentationen från var som helst i rummet
En virtuell laserpekare för att markera innehåll på den delade skärmen
Växla enkelt mellan lägena för laserpekare och markör
Gyroteknik för att enkelt flytta markören (eller den virtuella lasern) som en vanlig mus
Muspekaren fungerar även som vänsterklickning på en vanlig mus
Presentatörsknappar
Laserväxling: Tryck och håll in för att aktivera laser eller gyro
Nästa/föregående bild eller Sida upp/sida ner
Starta/avsluta presentation
Markör-/valknapp: Tryck och håll in för att aktivera markören. Dubbelklicka för att välja
Musläge
Få alla funktioner utan att avstå från elegant design
Smidigt placerat laddningsuttag så att du kan arbeta under pågående laddning
Rullningshjul med stöd för normal eller snabb rullning
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Installation av programvarudrivrutin från www.hp.com/support krävs. Ytterligare anvisningar finns i användarhandboken.
Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs.
Strömkälla och laddningskabel med micro-USB medföljer.
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Kompatibilitet

Kompatibel med datorer från HP med Bluetooth® 4.0-anslutning.

Kabellängd

1m

Tillgänglig effekt

Snabb uppladdning. Mindre än 2 timmar

Teknisk information

Tyst högerknapp och vänsterknapp och rullningshjul med touchfunktion; Tyst höger- och vänsterknapp; 3
knappar (höger, vänster och rullningshjul med touchfunktion); Strömbrytare
Laddningsport micro-USB typ A
Upp till 2 månader

Yttermått

Utan emballage: 44 x 125 x 13,8 mm
Förpackat: 104 x 160 x 54 mm

Vikt

Utan emballage: 50 g
Förpackat: 271 g

Batterityp

Uppladdningsbart litiumbatteri 350 mAh

Garanti

Ett års begränsad garanti.

Produktens färg

Svart

Mer information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Elite Presenter-mus; laddningskabel micro-USB till USB; bärväska; Dokumentation

Installation av programvarudrivrutin från www.hp.com/support krävs. Ytterligare anvisningar finns i användarhandboken.
Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs.
3 Strömkälla och laddningskabel med micro-USB medföljer.
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