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HP Bluetooth Seyahat Faresi
Hareket halindeyken çift cihazda sorunsuzca gezinmek için
tek fare
Cam da dahil neredeyse tüm yüzeylerde çalışan ve hatta iki bilgisayarda aynı anda kullanılabilen küçük boyutlu, 5
düğmeli ve kablosuz HP Bluetooth Seyahat Faresi ile gittiğiniz her yerde belgeleriniz, e-tablolarınız, web siteleriniz ve
daha fazlası arasında gezinin.

Neredeyse tüm yüzeylerde kaydırın

Farenizi değil, cihazı değiştirin

Herhangi bir düz yüzeyde, hatta camda bile
gezinmeyi mümkün kılan track-on-glass
sensörü ile hayal edemeyeceğiniz
yüzeylerde farenizi kullanın.

Çift Bluetooth® eşleştirmeyle tek fare ile iki
bilgisayarı birden sorunsuz bir şekilde
kontrol edin. Ardından yalnızca bir düğmeye
basarak aralarında geçiş yapın.

1 HP Aksesuar Merkezi Yazılımı, Microsoft Store ve Apple Store'dan indirilebilir.
2 Programlanabilir iki yan düğmenin varsayılan işlevleri ileri ve geridir. Sola ve sağa eğilebilen tekerlek ise varsayılan olarak sola ve sağa kaydırır.
3 İş kullanımına göre, haftanın 5 günü, %4 aktif kullanımla günde 8 saat, %1 bekleme 1 modu, %5 bekleme 2 modu ve %23 uyku.

Deneyiminizi özelleştirin

Programlanabilir dört düğmeyi2
tercihlerinize ve günlük görev kısayollarınıza
göre özelleştirmek, imleç hızını ayarlamak,
eşleştirmeyi doğrulamak ve pil durumunu
kontrol etmek için HP Accessory Center1
yazılımını kullanın. Sessiz tuşlarla rahat
çalışın.
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Özellikler
Uzun pil ömrü
Fareyi bir veya iki adet AA pil ile esnek bir şekilde çalıştırın. 24 aya kadar pil ömrü3 ve fare kullanılmadığında etkinleşen akıllı bekleme modu ile daha
uzun süre üretken kalın.
Hafifleyin
Birden fazla cihazı destekleyen ve dizüstü bilgisayar taşıma çantanıza kolayca sığan küçük boyutlu fare ile yükünüzü hafifletin. Tek bir pil ile daha da
hafif seyahat ederken 12 aylık pil ömrüne sahip olun.3
Huzur veren koruma
Rest easy with an HP two-year limited warranty.
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Ürün boyutları

65 x 32 x 101 mm

Ağırlık

0,05 kg; Paketli: 0,2 kg

Garanti

İki yıl sınırlı garanti.

Kutunun içeriği

HP Bluetooth® Seyahat Faresi; İki adet AA pil; Belgeler; Hızlı Başlangıç kılavuzu; Ürün bildirimi; Garanti kartı

Üretildiği ülke/bölge

Çin’de üretilmiştir

Ürün numarası

6SP25AA

Sipariş bilgileri

6SP25AA#ABB: 193808851094

Uyumlu işletim sistemi

Windows 10 RS4 veya üstü (64 bit); MacOS 10.13 High Sierra veya üstü
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