Dataark

Genopladelig mus i HP Spectre 700-serien
Spil og arbejd på et helt nyt niveau.
Denne trådløse, genopladelige mus er proppet med teknologi, der hjælper dig med at blive mere produktiv. Derudover
er det udsøgte design et perfekt match til din bærbare HP Spectre-pc.

Genopladelig strømforsyning

Par med 4 enheder

Oprethold produktiviteten med et batteri,
der holder i op til 11 uger efter én enkelt
opladning.1

Den geniale teknologi gør det let at skifte, så
du kan parre din mus med op til 4
kompatible enheder, så du hurtigt kan skifte
mellem dem.2

Enestående nøjagtighed og
reaktionsevne
Med sine 1.200 dpi leverer lasersensoren
fantastisk præcision og nøjagtighed på stort
set alle overflader.

1 Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af brugen og miljøet og reduceres naturligt med tiden og som følge af brug.
2 Kan parre op til 3 Bluetooth®- og en 1 USB-enhed. Kompatibilitet til enheder kræver Bluetooth® 4.0 eller derover. Produktets udseende afviger muligvis fra det viste billede.
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Fremhævede funktioner
Smart scrolling i fire retninger
Du kan ikke alene scrolle op og ned, men også fra side til side og dermed scrolle effektivt og navigere rundt lynhurtigt.
Elegant design, der matcher din bærbare Spectre-pc
Denne smarte og avancerede, præcisionsfremstillede mus er det perfekte match til din bærbare Spectre-pc.
Brugertilpasset markørhastighed
Juster din registreringshastighed ved at skifte mellem 1.600, 1.200 og 800 dpi.
Nem og hurtig opladning
Indikatorlysene giver dig besked, når batteriet ikke har så meget strøm tilbage. Oplad hurtigt med mikro-USB-kabel, mens du arbejder.
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Kompatibilitet

Ledigt USB-stik

Produktmål

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

Vægt

0,1 kg; Pakket: 0,25 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.

Kassens indhold

Mus; Dongle; Mikro-USB-kabel; Startvejledning; Garantikort; Produktmeddelelse

Oprindelsesland

Kina

Bestillingsinformation

4YH33AA#ABB: 193015362048

Kompatible operativsystemer

Med USB-forbindelse: Windows 7 eller nyere, Mac OS x 10.10 eller nyere; Med Bluetooth-forbindelse: Windows 8 eller nyere, Mac OS x 10.10 eller nyere
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