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Itt az ideje, hogy kiegészítői illeszkedjenek az egyéniségéhez. Bemutatjuk az új vezeték nélküli egerét,  amelynek
gondosan tervezett, karcsú eleganciája egyedi stílust visz munkájába. Praktikus. Hordozható. Divatos. Személyre
szabott.

Stílusos kialakítás
Letisztult kialakítása illik kedvenc HP-
eszközeihez, és bárhol kényelmesen elfér.

A vezeték nélküli használat kényelme
A 2,4 GHz-es vezeték nélküli csatlakozás
megbízhatóan fenntartja a kapcsolatot.

Hosszú akkumulátor-üzemidő
Az egyetlen AA elemmel akár 16 hónapig is
használható,  az egér maximális
energiahatékonysággal működik.

Vezeték nélküli csatlakozás akár 10 m távolságig.
Az akkumulátor-üzemidő a használattól függ.
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Szolgáltatások

Mindenre készen áll
A kék LED-es technológiának köszönhetően az egér a legkülönfélébb felületeken használható, így szinte bárhol dolgozhat vele.

Plug and Play
Csak helyezze be az elemet, csatlakoztassa az USB-vevőegységet, és már használhatja is. Nincs szükség telepítésre.

Rendkívül hordozható
Az USB-vevőegység kényelmesen elfér az egér belsejében a problémamentes hordozhatóság érdekében.

Több operációs rendszert támogat
Támogatja a Windows 7, 8, 10, a Mac OS 10.3 és újabb, valamint a Chrome OS operációs rendszereket.
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Kompatibilitás Kompatibilis minden olyan Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 rendszerű noteszgéppel és asztali platformmal, amely
rendelkezik USB-csatlakozóval.

A termék mérete 101 x 60 x 25,3 mm

Súly 0,05 kg; Csomagolva: 0,15 kg

Jótállás 2 éves HP kereskedelmi jótállás

A doboz tartalma Egér; Dokumentáció; Jótállási jegy; AA elem; Nano USB-hardverkulcs

Termékszám 171D9AA

Rendelési tudnivalók 195122055158
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