Specifikace

Nabíjecí myš HP Spectre 700
Nenechte se při práci nebo hraní her omezovat nabíjením
Tato bezdrátová nabíjecí myš je nabitá technologií, s jejíž pomocí budete produktivnější. Navíc její neotřelý design bude
perfektním doplňkem vašeho notebooku HP Spectre.

Dobíjecí výkon

Spárování s až 4 zařízeními

Výjimečná přesnost a odezva

Udržte si produktivitu s baterií, která vydrží
až 11 týdnů na jedno nabití.1

Geniální technologie jednoduchého
přepínání umožňuje spárovat myš s až 4
kompatibilními zařízeními a snadno mezi
nimi přepínat.2

S rozlišením 1 200 dpi tento laserový snímač
zajišťuje mimořádně přesné ovládání na
téměř jakémkoli povrchu.

1 Skutečná výdrž baterie se liší v závislosti na používání a okolních podmínkách a vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
2 Možnost spárování s až třemi Bluetooth® a jedním USB zařízením. Myš je kompatibilní se zařízeními Bluetooth® verze 4.0 nebo novějšími. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
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Funkce
Důmyslné posouvání ve 4 směrech
Myš umožňuje posuv nejen nahoru a dolů, ale také do stran, abyste mohli efektivněji a bleskově navigovat na potřebné místo.
Sofistikovaný design sladěný s vaším notebookem Spectre
Tato překrásně zpracovaná, elegantní, sofistikovaná myš bude perfektním doplňkem vašeho notebooku Spectre.
Nastavitelná rychlost kurzoru
Citlivost ovládání a rychlost polohování lze nastavit mezi rozlišeními 1 600, 1 200 a 800 dpi.
Rychlé a snadné dobíjení
Světelný indikátor vás upozorní na nízkou kapacitu baterie. Rychlé dobíjení přes kabel micro-USB, zatímco pracujete.
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Kompatibilita

Volný port USB

Rozměry produktu

10,4 x 6,34 x 3,58 cm

Hmotnost

0,1 kg; Balení: 0,25 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání.

Co je obsaženo v krabici

Myš; Hardwarový klíč; Kabel micro-USB; Úvodní příručka; Záruční list; Produktové oznámení

Země původu

Čína

Informace o objednávce

4YH33AA#ABB: 193015362048

Kompatibilní operační systémy

S připojením USB: Windows 7 nebo novější, Mac OS x 10.10 nebo novější; S připojením Bluetooth®: Windows 8 nebo novější, Mac OS x 10.10 nebo novější
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