
HP X3500Wireless Mouse
A HP a vezeték nélküli kényelmet helyezi a tenyerébe

A HP segítségével tökéletesedik a kapcsolatteremtés és a kommunikáció, valamint a munka és a játék. A
HP szigorú szabványainak és irányelveinek megfelelően készült első osztályú HP vezeték nélküli egér
X3500 magától értetődően vegyíti a kifinomult, modern formát az élettartam-növelő, fejlett
szolgáltatásokkal.

k[1]A tényleges akkumulátor-üzemidő a felhasználástól és a környezeti feltételektől függően változhat.

Szerzői jogi megjegyzés: A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP
termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

01/13

PrémiumHP-minőség
70 év tapasztalata. Szigorú minőség-ellenőrzés. A világ vezető noteszgépgyártóinak
egyike. A HP az iparág néhány nagyon szigorú szabványának is megfelelő, élvonalbeli
termékeket szállít, amelyek tovább fokozzák a csatlakozás és a kommunikáció
minőségét.

Elegáns, vonzó kialakítás
Az elegáns és modern HP vezeték nélküli egér X3500 azonnal trendivé varázsol
bármilyen munkahelyet. A fényes fekete és fémes szürke elemek finoman csillognak. Az
íves körvonalak pedig csábító formát hoznak létre.

Korszerűsített, továbbfejlesztett jellemzők
A HP X3500 a legújabb funkciókat nyújtja. A 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat
szabaddá teszi. Az akkumulátor élettartama 12 hónap.1 A görgővel szinte végigsuhanhat
a weblapokon és a dokumentumokon. A beállítható optikai érzékelő a legtöbb felületen
működik.

Kompatibilitás Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Javasolt
rendszerkövetelmények

Szabad USB-port; Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Műszaki jellemző Optikai érzékelő; 3 gomb: normál; USB vezeték nélküli vevő 2,4
GHz

Méretek Kicsomagolva: 119 x 69,28 x 38,19 mm
Csomagolás módja: 220 x 160 x 89,2 mm

Súly kicsomagolva: 0,095 kg
Csomagolás módja: 0,172 kg

Garancia 2 éves korlátozott garancia

További információ Termékszám: H4K65AA #ABB
UPC/EAN-kód: 887111464491

Gyártó ország Kína

A doboz tartalma HP X3500 vezeték nélküli egér; 2 db AA elem; Szoftver és
dokumentáció; Jótállási kártya


