Φύλλο δεδομένων

Επαναφορτιζόμενο ποντίκι HP Spectre 700
Επαναφορτίστε τον τρόπο που εργάζεστε και παίζετε
Αυτό το ασύρματο, επαναφορτιζόμενο ποντίκι είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία που σας βοηθά να είστε πιο παραγωγικοί.
Επιπρόσθετα, η εξαιρετική του σχεδίαση το καθιστά ιδανικό ταίρι για τον φορητό υπολογιστή HP Spectre.

Επαναφορτιζόμενη ισχύς

Σύνδεση με 4 συσκευές

Εξαιρετική ακρίβεια και ανταπόκριση

Παραμείνετε παραγωγικοί με μπαταρία που
διαρκεί έως 11 εβδομάδες με μία μόνο
φόρτιση.1

Η ευφυής τεχνολογία εύκολης μεταγωγής σάς
επιτρέπει να συνδέσετε το ποντίκι με έως 4
συμβατές συσκευές—εύκολη μεταγωγή
μεταξύ τους.2

Με 1.200 dpi, ο αισθητήρας laser προσφέρει
κορυφαία ακρίβεια σχεδόν σε κάθε επιφάνεια.

1
Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες και μειώνεται φυσιολογικά με τον χρόνο και τη χρήση.
2

Δυνατότητα σύνδεσης με έως 3 συσκευές Bluetooth® και 1 συσκευή USB. Απαιτείται Bluetooth® 4.0 ή νεότερη έκδοση για συμβατότητα στις συσκευές. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
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Επαναφορτιζόμενο ποντίκι HP Spectre 700
Χαρακτηριστικά
Ευφυής κύλιση 4 κατευθύνσεων
Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κύλιση όχι μόνο επάνω και κάτω, αλλά και από τη μία πλευρά στην άλλη, για πιο αποδοτική κύλιση και πλοήγηση με
αστραπιαία ταχύτητα.
Εξελιγμένη σχεδίαση που ταιριάζει με τον φορητό υπολογιστή Spectre
Με εξαιρετική κατασκευή, αυτό το κομψό και εξελιγμένο ποντίκι αποτελεί το ιδανικό ταίρι για τον φορητό υπολογιστή Spectre.
Προσαρμόσιμη ταχύτητα δρομέα
Εναλλαγή μεταξύ 1.600, 1.200 και 800 dpi, για προσαρμογή του ελέγχου του δρομέα και της ταχύτητας παρακολούθησης.
Γρήγορη και εύκολη φόρτιση
Η φωτεινή ένδειξη σάς ειδοποιεί όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Γρήγορη επαναφόρτιση μέσω καλωδίου micro-USB ενώ εργάζεστε.
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Επαναφορτιζόμενο ποντίκι HP Spectre 700

Συμβατότητα

Διαθέσιμη θύρα USB

Διαστάσεις προϊόντος

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

Βάρος

0,1 kg; Συσκευασμένο: 0,25 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποντίκι; Dongle; Καλώδιο Micro-USB; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Κάρτα εγγύησης; Σημείωση για το προϊόν

Χώρα προέλευσης

Κίνα

πληροφορίες παραγγελίας

4YH33AA#ABB: 193015362048

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Με σύνδεση USB: Windows 7 ή νεότερη έκδοση, Mac OS x 10.10 ή νεότερη έκδοση; Με σύνδεση Bluetooth®: Windows 8 ή νεότερη έκδοση, Mac OS x 10.10 ή νεότερη έκδοση
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