Datasheet

HP 150 draadloze muis
Draadloos. Nauwkeurig. Comfortabel.
Deze nauwkeurige en comfortabele draadloze muis is ontworpen om u snel te laten klikken en u de hele dag door
productief te houden, waar u zich ook bevindt.

Altijd precies goed

Vrijblijvend

De optische sensor van 1600 dpi levert een verbluffende precisie op
bijna alle oppervlakken. Stop hem samen met je laptop in je tas en je
kunt zonder problemen op weg.

Werk zonder kabels of rommel dankzij een 2.4 GHz draadloze
verbinding via een eenvoudige dongel.
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Pluspunten
Deze muis is stijlvol en ligt prettig in de hand
Dit stijlvolle ergonomische ontwerp biedt de hele dag door comfort, zodat je alles gedaan krijgt. Hij voelt zo natuurlijk aan dat je vergeet dat hij er is.
Voor links- of rechtshandigen
Of je nu links- of rechtshandig bent of allebei, met deze muis gaat er geen klik verloren.
Scrollen met controle
Drie knoppen in één muis. Klik links of rechts of in het midden op het wieltje met tweeledige functie. Met één vinger heb je alle controle die je nodig
hebt.
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Compatibiliteit

Compatibel met pc's met USB-A-poort.

Afmetingen

10,3 x 6,11 x 3,4 cm

Gewicht

50 gr; In verpakking: 130 gr
0.12 lb; In verpakking: 0.29 lb

Garantie

Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos

HP 150 draadloze muis; Dongel; AA-batterij; Beknopte handleiding; Productinformatie; Garantiekaart; R.E.D. RTF-kaart

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Bestelnr.

2S9L1AA

Compatibele besturingssystemen

Windows 10

Systeemvereisten, minimaal

Vrije USB-A-poort

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte)

32,7 x 25,5 x 27,5 cm

Gewicht mastercarton

5,8 kg
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