Datasheet

HP Spectre Rechargeable Mouse 700
Kies voor een nieuwe manier van werken en ontspannen
Deze draadloze, oplaadbare muis zit boordevol technologie die je helpt om productiever te zijn. Bovendien past deze
door het prachtige ontwerp perfect bij je HP Spectre-laptop.

Oplaadbaar

Koppelen met vier apparaten

Blijf productief met een batterij die tot 11
weken werkt op één lading.1

Dankzij de vernuftige easy-switchtechnologie kun je je muis koppelen met
maximaal vier compatibele apparaten.
Schakel eenvoudig tussen deze apparaten.2

Uitzonderlijke nauwkeurigheid en
reactievermogen
Met 1.200 dpi werkt de lasersensor
geweldig accuraat en precies op vrijwel ieder
oppervlak.

1 De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het gebruik.
2 Kan maximaal drie Bluetooth®-apparaten en één USB-apparaat koppelen. Bluetooth® 4.0 of nieuwere versie vereist voor compatibiliteit op apparaten. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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Pluspunten
Ingenieus 4-zijdig scrollen
Hiermee kun je niet alleen omhoog en omlaag scrollen, maar ook van links naar rechts zodat het scrollen efficiënter wordt en je razendsnel kunt
navigeren.
Verfijnd ontwerp dat past bij je Spectre-laptop
Deze prachtig vormgegeven slanke geavanceerde muis past perfect bij je Spectre-laptop.
Instelbare cursorsnelheid
Kies tussen 1600, 1200 en 800 dpi om de cursorcontrole en trackingsnelheid aan te passen.
Snel en eenvoudig opladen
Een indicatielampje waarschuwt je wanneer de batterij bijna leeg is. Laad snel op tijdens het werk met micro-USB-kabel.
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Compatibiliteit

Vrije USB-poort

Afmetingen

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

Gewicht

100 gr; In verpakking: 250 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Inhoud van de doos

Muis; Dongel; Micro-USB-kabel; Beknopte handleiding; Garantiekaart; Productkennisgeving

Land van herkomst

China

Bestelinfo

4YH33AA#ABB: 193015362048

Compatibele besturingssystemen

Met USB-verbinding: Windows 7 of hoger, Mac OS x 10.10 of hoger; Met Bluetooth®-verbinding: Windows 8 of hoger, Mac OS x 10.10 of hoger
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