Karta produktu

Mysz z akumulatorem HP Spectre 700
Nowy poziom pracy i rozrywki
Ta bezprzewodowa mysz z akumulatorem jest bogata w rozwiązania technologiczne, które poprawią Twoją
produktywność. Ponadto wyróżnia się zachwycającym wzornictwem, które czyni ją idealnym uzupełnieniem laptopa HP
Spectre.

Zasilanie akumulatorowe
Utrzymaj produktywność dzięki
akumulatorowi niewymagającemu
ładowania przez nawet 11 tygodni.1

Możliwość sparowania z czterema
urządzeniami
Pomysłowa technologia umożliwia
sparowanie myszy z nawet czterema
zgodnymi urządzeniami oraz łatwe
przełączanie między nimi.2

Niezwykła dokładność i responsywność
Czujnik laserowy o rozdzielczości 1200 dpi
zapewnia znakomitą precyzję i dokładność
na niemal każdej powierzchni.

1 Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania oraz warunków otoczenia i maleje wraz z upływem czasu i użytkowaniem.
2 Możliwość sparowania z maksymalnie trzema urządzeniami Bluetooth® oraz jednym urządzeniem USB. W celu zapewnienia zgodności z urządzeniami wymagana jest obsługa protokołu Bluetooth® w wersji 4.0 lub

nowszej. Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
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Obejmuje
Pomysłowe przewijanie w cztery strony
Mysz umożliwia przewijanie nie tylko w górę i w dół, lecz także w płaszczyźnie poziomej, co zapewnia szybsze przewijanie i błyskawiczne
poruszanie się po stronach.
Eleganckie wzornictwo godne laptopa Spectre
Ta starannie zaprojektowana, elegancka i zaawansowana mysz stanowi idealne uzupełnienie laptopa Spectre.
Możliwość regulacji szybkości kursora
Przełączanie między rozdzielczościami 1600, 1200 i 800 dpi umożliwia dostosowanie ruchu kursora i czułości myszy.
Szybkie i łatwe ładowanie
Niski poziom naładowania akumulatora jest sygnalizowany przez diodę ostrzegawczą. Kabel micro USB umożliwia szybkie naładowanie
urządzenia podczas pracy.
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Zgodność

Dostępny port USB

Wymiary

10,4 × 6,34 × 3,58 cm

Waga

0,1 kg; Zapakowane: 0,25 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Spokój i pewność dzięki standardowej dwuletniej ograniczonej gwarancji HP.

Zawartość opakowania

Mysz; Klucz sprzętowy; Kabel micro USB; Podręcznik Szybki start; Karta gwarancyjna; Uwaga dotycząca produktu

Kraj pochodzenia

Chiny

Informacje o zamawianiu

4YH34AA#ABB: 193015362116

Obsługiwane systemy operacyjne

Łączność USB: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.10 lub nowszy; Łączność Bluetooth®: Windows 8 lub nowszy, Mac OS X 10.10 lub nowszy
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