Taulukot

HP Spectre 700 -hiiri, ladattava
Tehosta sekä työtä että huvia
Tämä langaton ladattava hiiri sisältää tuottavuutta tukevaa tekniikkaa.Lisäksi se on täydellinen pari HP Spectre kannettavalle hienostuneen muotoilunsa ansiosta.

Ladattava akku

Yhdistä neljään laitteeseen

Poikkeuksellinen tarkkuus ja vaste

Jopa 11 viikkoa yhdellä latauksella kestävä
akku ei jarruta tuottavuuttasi.1

Hiiren voi liittää samanaikaisesti jopa neljään
laitteeseen, joiden välillä voi vaihtaa helposti
nerokkaan kytkimen avulla.2

1 200 dpi:n tarkkuudella varustettu
laseranturi mahdollistaa loistavan
tarkkuuden ja vasteen lähes millä tahansa
pinnalla.

1 Todellinen akun käyttöaika voi vaihdella käytön ja ympäristön olosuhteiden mukaan, ja se laskee ajan ja käytön myötä.
2 Voidaan liittää samanaikaisesti enintään kolmeen Bluetooth®-laitteeseen ja yhteen USB-laitteeseen.Yhteensopivuus edellyttää laitteilta Bluetooth® 4.0:aa tai uudempaa versiota.Tuotteen ulkoasu saattaa poiketa

kuvasta.
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Ominaisuudet
Nerokas 4-suuntainen vieritys
Voit vierittää näkymää myös sivuille, mikä nopeuttaa selaamista entisestään.
Hienostunut muotoilu, joka sopii yhteen Spectre-kannettavan kanssa
Kauniisti muotoiltu sulavalinjainen hiiri on täydellinen pari Spectre-kannettavalle.
Mukautettava osoittimen nopeus
Säädä osoittimen tarkkuutta ja nopeutta valitsemalla dpi-asetukseksi 1 600, 1 200 tai 800.
Nopea ja helppo lataus
Merkkivalo ilmoittaa, kun akun lataus on matala.Lataa hiiri nopeasti micro-USB-kaapelilla samalla, kun työskentelet.
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Yhteensopivuus

Vapaa USB-portti

Mitat

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

Paino

0,1 kg; Pakattu: 0,25 kg

Takuu

Mielenrauhan takaava kattavuus: Voit olla huoletta HP:n kahden vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta.

Pakkauksen sisältö

Hiiri;Lähetin;Micro-USB-kaapeli;Pikaopas;Takuukortti;Tuotetiedote

Alkuperämaa

Kiina

Tilaustiedot

4YH33AA#ABB: 193015362048

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Käytettäessä USB-yhteyttä:Windows 7 tai uudempi, Mac OS X 10.10 tai uudempi;Käytettäessä Bluetooth®-yhteyttä.Windows 8 tai uudempi, Mac OS X 10.10 tai
uudempi
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