Veri sayfası

HP Spectre Şarj Edilebilir Fare 700
Çalışma ve oynama biçiminize göre şarj edin
Şarj edilebilir, kablosuz fare daha üretken olmanızı sağlayan teknolojilerle doludur. Ayrıca zarif tasarımı sayesinde HP
Spectre dizüstü bilgisayarınızla mükemmel uyum sağlar.

Şarj edilebilir güç

4 cihazla eşleştirin

Üstün hassasiyet ve yanıt düzeyi

Tek şarjla 11 haftaya kadar dayanan pil
sayesinde üretkenliğinizi koruyun.1

Benzersiz kolay değişim teknolojisi, farenizi
4 adede kadar uyumlu cihazla
eşleştirmenize ve bunlar arasında kolayca
geçiş yapmanıza olanak tanır.2

1.200 dpi lazer sensör, neredeyse her
yüzeyde inanılmaz doğruluk ve hassasiyet
sağlar.

1 Gerçek pil ömrü çevresel koşullara göre değişir ve zamana ve kullanıma bağlı olarak azalması normaldir.
2 3 adede kadar Bluetooth® ve 1 USB cihazıyla eşleştirilebilir. Cihazların uyumlu olması için Bluetooth® 4.0 ya da üzeri bir sürüm gerekir. Gerçek ürün, resimde gösterilenden farklı olabilir.
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Özellikler
Benzersiz 4 yönlü kaydırma
Sadece yukarı ve aşağı değil, yanlara doğru da kaydırmanızı sağlayarak daha etkili kaydırma ve çok hızlı gezinme sağlar.
Spectre dizüstü bilgisayarınıza uyan çok yönlü tasarım
Zarif tasarımlı bu şık, çok yönlü fare Spectre dizüstü bilgisayarınızla mükemmel uyum sağlar.
Özelleştirilebilir imleç hızı
İmlecinizin denetim ve izleme hızını ayarlamak için 1.600, 1.200 ve 800 dpi arasından seçim yapın.
Hızlı ve kolay şarj
Gösterge ışığı uyarısı pil azaldığında sizi uyarır. Micro-USB kablosu sayesinde çalışırken hızla şarj edin.
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Uyumluluk

Kullanılabilir USB bağlantı noktası

Ürün boyutları

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

Ağırlık

0,1 kg; Paketli: 0,25 kg

Garanti

Huzur veren koruma: HP iki yıllık standart sınırlı garantiyle içiniz rahat olsun.

Kutunun içeriği

Fare; Alıcı; Micro-USB kablosu; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; Garanti kartı; Ürün bildirimi

Üretildiği ülke/bölge

Çin

Sipariş bilgileri

4YH33AA#ABB: 193015362048

Uyumlu işletim sistemi

USB bağlantısı ile: Windows 7 ya da üzeri, Mac OS x 10.10 ya da üzeri; Bluetooth® bağlantısı ile: Windows 8 ya da üzeri, Mac OS x 10.10 ya da üzeri
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