Dataark

HP Spectre oppladbar mus 700
Løft arbeid og spilling til et nytt nivå.
Denne trådløse, oppladbare musen er fullstappet med teknologi som hjelper deg med å være mer produktiv. I tillegg
gjør den slående designen den til en perfekt match for din bærbare HP Spectre-maskin.

Oppladbar

Par med enheter

Eksepsjonell nøyaktighet og respons

Hold deg produktiv med en batteritid på
opptil 11 uker fra én enkelt lading.1

Funksjonell bryterteknologi lar deg pare
musen med opptil 4 kompatible enheter –
bytt enkelt mellom dem.2

Med 1200 ppt er lasersensoren svært
nøyaktig og presis – på nesten alle
overflater.

1 Faktisk batteritid varierer med bruk og miljøforhold, og blir normalt redusert med bruk og over tid.
2 Kan pare opptil 3 Bluetooth®- og 1 USB-enheter. Bluetooth® 4.0 eller nyere versjon nødvendig for kompatibilitet på enheter. Det faktiske produktet kan avvike fra bildet som vises.
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Teknisk suveren 4-veis rulling
Lar deg rulle ikke bare opp og ned, men fra side til side for å oppnå mer effektiv rulling og lynrask navigering.
Avansert design som matcher din bærbare Spectre-maskin.
Den elegante, avanserte musen har fremragende design og er en perfekt match for din bærbare Spectre-maskin.
Egendefinert markørhastighet
Bytt mellom 1600, 1200 og 800 ppt for å justere markørens kontroll- og sporingshastighet.
Rask og enkel lading
Indikatoren varsler deg ved lavt batterinivå. Lad opp raskt med mikro-USB-kabel mens du arbeider.
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Kompatibilitet

Ledig USB-port

Produktmål

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

Vekt

0,1 kg; Pakket: 0,25 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.

Innhold i esken

Mus; Dongel; Mikro-USB-kabel; Hurtigstartveiledning; Garantikort; Produktmerknad

Opprinnelsesland

Kina

Bestillingsinformasjon

4YH33AA#ABB: 193015362048

Kompatible operativsystemer

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