Adatlap

HP Spectre 700 újratölthető egér
Kifogyhatatlan energia a munkához és a játékhoz
A vezeték nélküli, újratölthető egér fejlett technológiájának köszönhetően hatékonyabban használhatja eszközét.
Kifinomult megjelenése ráadásul tökéletesen illik a HP Spectre laptophoz.

Újratölthető

4 készülékkel párosítható

Kivételes pontosság és rövid válaszidő

A hosszú akkumulátor-üzemidőnek
köszönhetően mindig hatékonyan
dolgozhat, hiszen egy töltés akár 11 héten
át is kitart.1

A gyors váltást lehetővé tevő fejlett
technológia segítségével az egér akár 4
kompatibilis készülékkel is párosítható,
amelyek között könnyedén válthat.2

Az 1200 dpi-s lézeres érzékelő szinte
bármilyen felületen pontos és precíz
használatot biztosít.

1 A tényleges akkumulátor-üzemidő a használattól és a környezeti viszonyoktól függően változhat, és az idővel és a használattal természetes módon csökken.
2 Akár 3 Bluetooth®- és egy USB-eszközt is párosíthat. A Bluetooth® 4.0 vagy annál újabb verziója szükséges az eszközök kompatibilitásához. A termék eltérhet az ábrán láthatótól.
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Szolgáltatások
4 irányú görgetés
Nemcsak felfelé és lefelé, hanem oldalra is görgethet a villámgyors és hatékony navigálás érdekében.
A Spectre laptophoz tervezett kifinomult külső
Gondosan kialakított kecses alakjával ez az egér tökéletes kiegészítője a Spectre laptopnak.
Személyre szabható kurzorsebesség
Az irányítás és a követési sebesség beállításához 1600, 1200 és 800 dpi között választhat.
Gyors és egyszerű töltés
A jelzőfény figyelmezteti, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. A mikro USB-kábel segítségével munka közben is gyorsan feltöltheti az
egeret.
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Kompatibilitás

Szabad USB-port

A termék mérete

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

Súly

0,1 kg; Csomagolva: 0,25 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

A doboz tartalma

Egér; Hardverkulcs; Mikro USB-kábel; Rövid útmutató; Jótállási jegy; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Származási ország

Kína

Rendelési tudnivalók

4YH34AA#ABB: 193015362116

Kompatibilis operációs rendszerek

USB-csatlakozással: Windows 7 vagy újabb, Mac OS x 10.10 vagy újabb; Bluetooth®-kapcsolattal: Windows 8 vagy újabb, Mac OS x 10.10 vagy újabb
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