Datablad

HP Spectre laddningsbar mus 700
Ge arbete och spel en nyladdning
Den här trådlösa och laddningsbara musen är full av teknik som hjälper dig att bli mer produktiv. Dessutom passar den
fina designen perfekt ihop med din bärbara HP Spectre-dator.

Laddningsbar strömförsörjning

Para ihop med fyra enheter

Otrolig precision och svarstid

Förbli produktiv med en batteritid på upp till
11 veckor på en enda laddning.1

Tack vare easy-switch-teknik kan du para
ihop din mus med upp till fyra kompatibla
enheter – växla enkelt mellan dem.2

Med 1 200 dpi ger den här lasersensorn
exakthet och precision – på nästan alla ytor.

1 Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden, och kommer att sjunka naturligt med tiden och beroende på användningen.
2 Kan paras ihop med upp till tre Bluetooth®-enheter och en USB-enhet. Bluetooth® 4.0 eller senare version krävs för enhetskompatibilitet. Den faktiska produkten kan avvika från den som visas på bilden.
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Höjdpunkter
Genialisk fyrvägsrullning
Nu kan du inte bara rulla upp och ner, utan även från sida till sida, vilket gör att du kan navigera ännu snabbare och effektivare.
Sofistikerad design som matchar din bärbara Spectre-dator
Den här eleganta musen har en utsökt design som passar perfekt ihop med din bärbara Spectre-dator.
Anpassningsbar markörhastighet
Växla mellan 1 600, 1 200 och 800 dpi för att ställa in markörens kontroll och spårningshastighet.
Snabb och enkel laddning
Indikatorlampa meddelar när batteriet behöver laddas. Ladda snabbt med micro-USB medan du arbetar.
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Kompatibilitet

Ledig USB-port

Produktmått

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

Vikt

0,1 kg; Förpackat: 0,25 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Medföljer

Mus; Dongel; Micro-USB-kabel; Snabbstartshandbok; Garantikort; Produktmeddelande

Ursprungsland

Kina

Beställningsinfo

4YH34AA#ABB: 193015362116

Kompatibla operativsystem

Med USB-anslutning: Windows 7 eller senare, Mac OS x 10.10 eller senare; Med Bluetooth®-anslutning: Windows 8 eller senare, Mac OS x 10.10 eller senare
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