Folha de Dados

Rato HP Spectre 700 com Bateria Recarregável
Revolucione a forma como trabalha e joga
Este rato sem fios com bateria recarregável está equipado com tecnologia que o ajuda a ser mais produtivo. Além disso,
o seu design requintado combina na perfeição com o seu portátil HP Spectre.

Bateria recarregável

Emparelhe com 4 dispositivos

Mantenha a produtividade com uma bateria
que dura até 11 semanas com um único
carregamento.1

A engenhosa tecnologia easy-switch
permite-lhe emparelhar o seu rato com até
4 dispositivos compatíveis e alternar
facilmente entre eles.2

Precisão e capacidade de resposta
excecionais
Com sensibilidade de 1200 dpi, este sensor
laser oferece controlo e precisão excecionais
em praticamente todas as superfícies.

1 A autonomia da pilha/bateria varia consoante a utilização e as condições ambientais, e diminui naturalmente ao longo do tempo e com a utilização.
2 Pode emparelhar até 3 dispositivos Bluetooth® e 1 dispositivo USB. Para compatibilidade em dispositivos, é necessário Bluetooth® 4.0 ou versão mais recente. O produto real poderá ser diferente do apresentado na

imagem.
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Características
Engenhosa roda de deslocamento de 4 sentidos
Permite-lhe deslocar não só para cima e para baixo, como de um lado para o outro, para uma navegação mais rápida e eficiente.
Design sofisticado que combina com o seu portátil HP Spectre
Este rato com design sofisticado é perfeito para combinar com o seu portátil HP Spectre.
Velocidade personalizável do cursor
Alterne entre 1600, 1200 e 800 dpi, para ajustar a velocidade e o controlo do seu cursor.
Carregamento rápido e fácil
A luz indicadora alerta-o quando a bateria estiver fraca. Recarregue a bateria rapidamente através de micro USB enquanto trabalha.
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Compatibilidade

Porta USB disponível

Dimensões do produto

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

Peso

0,1 kg ; Embalado: 0,25 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da HP.

Conteúdo da embalagem

Rato; Dongle; Cabo micro USB; Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia; Informações do produto;

País de origem

China

Informações para encomendas

4YH34AA#ABB: 193015362116

Sistemas operativos compatíveis

Com ligação USB: Windows 7 ou mais recente, Mac OS x 10.10 ou mais recente; Com ligação Bluetooth®: Windows 8 ou mais recente, Mac OS x 10.10 ou mais recente
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