Fişă tehnică

Mouse reîncărcabil HP Spectre 700 (Bordo
Burgundia)
Perfecţionezi modul de lucru şi de joc
Acest mouse wireless reîncărcabil dispune de o tehnologie care te ajută să fii mai productiv. În plus, designul excelent
face ca acesta să se potrivească perfect cu laptopul HP Spectre.

Sursă de energie reîncărcabilă

Împerechere cu 4 dispozitive

Rămâi productiv cu un acumulator care
durează până la 11 săptămâni, la o singură
încărcare.1

Tehnologia ingenioasă de comutare simplă
îţi permite să împerechezi mouse-ul cu până
la 4 dispozitive compatibile – comuţi simplu
între acestea.2

Acurateţe şi viteză de răspuns
excepţionale
Cu 1.200 dpi, senzorul cu laser asigură o
acurateţe şi o precizie excelente – pe
aproape orice suprafaţă.

1 Durata reală de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de utilizare şi de condiţiile de mediu şi va descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării.
2 Se pot împerechea până la 3 dispozitive Bluetooth® şi 1 dispozitiv USB. Pentru compatibilitate cu dispozitivele, este necesar Bluetooth® 4.0 sau o versiune mai nouă. Produsul real poate să difere de cel prezentat în

imagine.

Fişă tehnică

Mouse reîncărcabil HP Spectre 700 (Bordo Burgundia)
Beneficii
Derulare ingenioasă în 4 moduri
Îţi permite să derulezi nu numai în sus şi în jos, ci şi pe direcţie laterală, pentru o derulare mai eficientă şi o navigare foarte rapidă.
Design sofisticat, potrivit pentru laptopul tău Spectre
Fiind construit cu rafinament, acest mouse subţire şi sofisticat este potrivirea perfectă pentru laptopul Spectre.
Viteză particularizabilă a cursorului
Poţi selecta între 1.600, 1.200 şi 800 dpi, pentru a regla controlul cursorului şi viteza de urmărire.
Încărcare rapidă şi simplă
Indicatorul luminos te alertează când acumulatorul are un nivel scăzut. Reîncarci rapid cu cablul micro-USB, în timp ce lucrezi.
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Compatibilitate

Port USB disponibil

Dimensiunile produsului

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

Greutate

0,1 kg; Împachetat: 0,25 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.

Ce se găseşte în cutie

Mouse; dongle; cablu micro-USB; ghid de pornire rapidă; fişă de garanţie; notificare despre produs

Ţara de origine

China

Număr produs

5VD59AA

Informaţii de comandă

193424687954

Sisteme de operare compatibile

Cu conexiune USB: Windows 7 sau versiuni mai noi, Mac OS x 10.10 sau versiuni mai noi; cu conexiune Bluetooth®: Windows 8 sau versiuni mai noi, Mac OS x 10.10
sau versiuni mai noi
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