Veri sayfası

HP Elite Presenter Mouse
Çok yönlü tek bir aygıt
sayesinde sunumlarınızın
ve üretkenliğinizin
kontrolünü ele alın
Gelişmiş HP Elite Sunum
Faresi sayesinde
avucunuzun içindeki sanal
lazer işaretçiyle odanın
neresinde olursanız olun
sunumlarınızı ilerletin ve
ekrandaki içerikleri
yönlendirin ya da çalışma
masanızdaki bilgisayardaki
uygulamalar arasında
gezinin. Tek cihazda hem
işaretçi hem de fare sunan
son derece modern, çok
işlevli bir aksesuardır.
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Tüm odada çalışın
●
10 m'ye (30 ft) varan kablosuz kapsamına sahip Bluetooth® ile eşleştirilmiş
bilgisayarınız sayesinde slayt değiştirmek için bilgisayarınıza gitmeye gerek
olmadan odanın ön veya arka tarafından ya da iş arkadaşlarınızın yanında
otururken sunumunuzu kontrol edip gösterin.
Farkınızı ortaya koyun
●
Gerçek zamanlı sanal lazer işaretçiyi kullanarak Adobe® PDF veya PowerPoint
içeriklerini hem toplantı odasındaki ekran üzerinde hem de sunumunuzu
işbirliği uygulamasıyla paylaştığınız uzaktan görüntüleyen ekranlar üzerinde
vurgulayın.
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Farenizin şıklığını artırın
●
Fareyi çevirin, herkesin başını döndürün. Tek çevirişle temel fare işlevlerine
sahip düz bir işaretçiden tam özellikli bir fareye dönüşen bu şık metala vurgulu
aygıt sayesinde zarafetten ödün vermeden tam işlevsellik elde edin.
Hafifçe ve şıklık içinde seyahat edin
●
İnanılmaz küçük boyutlu sunum faresini kılıfına ve cihazınızın çantasına koyup
sunum yaptığınız her yere götürün. Micro-USB bağlantı noktasıyla şarj
edilebilen ve kullanılmadığında bekleme moduna giren tasarımı sayesinde pil
değiştirmek konusunda endişe yaşamayın.
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HP tarafından geliştirilmiştir
●
HP kalitesi ve güvenilirliğini sunmak üzere test edilen ve HP bilgisayar ve mobil
aygıtlarınızı tamamlamak üzere tasarlanan en son teknolojiye yaptığınız
yatırıma güvenin.
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Ürün Özellikleri
Sunum modu
Sunumu odada istediğiniz yerden ilerletin ve kontrol edin
Sanal lazer işaretçi paylaşılan ekranınızdaki içerikleri vurgulamanızı sağlar
Lazer İşaretçi ve İmleç modu arasında kolayca geçiş yapın
Jiroskop teknolojisi sayesinde işaretçiyi (veya sanal lazeri) standart bir fare gibi hareket ettirin
Fare işaretçisi, faredeki standart sol tıklama işlevini de görür
Sunum düğmeleri
Lazere geçiş: Lazeri ya da jiroskopu etkinleştirmek için basılı tutun
Sonraki/Önceki slayt ya da Önceki Sayfa/Sonraki Sayfa
Sunumu başlat/bitir
İmleç/seçme düğmesi: İmleci etkinleştirmek için basılı tutun. Seçmek için çift tıklayın
Fare modu
Zarafetten ödün vermeden tam işlevsellik elde edin
Şarj ederken çalışmanıza izin verecek şekilde konumlandırılan şarj bağlantı noktası
Normal ve hızlı kaydırmayı destekleyen dokunmatik kaydırma özelliği
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www.hp.com/support adresinden yazılım sürücüsünün yüklenmesi gerekir. Diğer talimatlar için Kullanım Kılavuzuna bakın.
Internet erişimi gerektirir ve ayrı olarak satılır.
Micro-USB güç ve şarj kablosu dahildir.
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Uyumluluk

Bluetooth® 4.0 bağlantısı özelliğine sahip HP Bilgisayarlar ile uyumludur.

Kablo uzunluğu

1m

Güç kullanımı

Hızlı şarj. 2 saatten daha az

Teknik Özellikler

Sessiz sağ ve sol düğmeler ve dokunmatik kaydırma tekeri; Sessiz sağ ve sol düğmeler; 3 düğme (sağ, sol ve
dokunmatik kaydırma tekeri); Güç AÇMA/KAPATMA anahtarı
Micro USB Type-A şarj bağlantı noktası
2 aya kadar

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 44 x 125 x 13,8 mm
Paketli: 104 x 160 x 54 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 50 gr
Paketli: 271 g

Batarya tipi

Şarj edilebilir Lityum İyon pil 350 mAh

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti.

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutunun içeriği

HP Elite Sunum Faresi; micro USB - USB şarj kablosu; taşıma kılıfı; Belgeler

www.hp.com/support adresinden yazılım sürücüsünün yüklenmesi gerekir. Diğer talimatlar için Kullanım Kılavuzuna bakın.
Internet erişimi gerektirir ve ayrı olarak satılır.
3 Micro-USB güç ve şarj kablosu dahildir.
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