Спецификация

Презареждаща се мишка HP Spectre 700 (в
цвят бургундско червено)
Презаредете начина, по който работите и играете
Тази безжична, акумулаторна мишка е пълна с технологии, които Ви помагат да бъдете по-продуктивни. Освен
това нейният изискан дизайн я прави перфектното допълнение към Вашия лаптоп HP Spectre.

Презареждащо се захранване

Сдвояване с 4 устройства

Бъдете продуктивни с батерия, която
издържа до 11 седмици с едно
зареждане.1

Гениалната технология за лесно
превключване Ви дава възможност да
сдвоите мишката си с до 4 съвместими
устройства и да превключвате лесно
между тях.2

Изключителна точност и бърза
реакция
С резолюция 1 200 dpi този лазерен
сензор осигурява превъзходна точност и
прецизност на почти всяка повърхност.

1 Действителният живот на батерията варира в зависимост от използването и условията на околната среда, и ще намалява с времето и използването.
2 Може да бъде сдвоена с до 3 Bluetooth® и 1 USB устройства. За съвместимост е необходима Bluetooth® 4.0 или по-нова версия на устройствата. Действителният продукт може да се различава от показаното

изображение.
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Изобразяване
Гениално превъртане в 4 посоки
Дава Ви възможност да превъртате не само нагоре и надолу, но и настрани за по-ефективно превъртане и изключително бърза навигация.
Изискан дизайн, който допълва Вашия лаптоп Spectre
Тази елегантна мишка с изискана изработка е перфектното допълнение към Вашия лаптоп Spectre.
Персонализируема скорост на курсора
Избирайте между 1600, 1200 и 800 dpi, за да настроите скоростта на контрол и проследяване на курсора.
Бързо и лесно зареждане
Светлинен индикатор Ви предупреждава, когато батерията е изтощена. Презареждайте бързо с micro-USB кабел докато работите.
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Съвместимост

Наличен USB порт

Размери на продукта

10,4x6,34x3,58 см

Тегло

0,1 кг; Опакован: 0,25 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция на HP.

Какво има в кутията

Мишка; Донгъл; Micro-USB кабел; Ръководство за бърз старт; Гаранционна карта; Бележка към продукта

Страна на произход

Китай

Номер на продукт

5VD59AA

информация за поръчки

193424687954

Съвместими операционни системи

С USB връзка: Windows 7 или по-нова, Mac OSx10.10 или по-нова; С Bluetooth® връзка: Windows 8 или по-нова, Mac OSx10.10 или по-нова
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