
HPWireless Mouse X3300 (Pink)
Elegáns és intelligens szabadság az első perctől kezdve

Hamarosan ez lesz a kedvenc egere. Kis méretének köszönhetően praktikus az utazáshoz. Az erős, 2,4
GHz-es vezeték nélküli kapcsolat végtelen szabadságot nyújt. A negyedik gomb programozható. Ráadásul
tökéletesen működik a Windows® 8 rendszeren.

1Az akkumulátor-üzemidő a használattól függ.
2Kompatibilis a Link- 5 jelet nano-vevőegységen megjelenítő HP-eszközökhöz megfelelő kiegészítőkkel.
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Azonnali vezeték nélküli élmény
Atombiztos kapcsolat. Az erős, 2,4 GHz-es frekvencia megbízható kapcsolatot garantál. A
9 méteres barangolási tartománynak köszönhetően bárhol szabadon dolgozhat. De mi a
vezeték nélküli eszközök fő előnye? Nem kell többé a kábelekkel bajlódnia.

Azonnali termelékenység
Dolgozzon hatékonyabban és élvezetesebben. A negyedik gomb igény szerint
programozható. A Windows® 8 négyirányú billentéses görgetéssel minden irányba,
jobbra, balra, felfelé és lefelé is mozoghat, ráadásul a rendkívül pontos optikai érzékelő
szinte mindenhol működik.

Áttörő HP Link-5 technológia
Értékes helymegtakarítás az USB-portokban. Kényelmesebb használat. A HP vezeték
nélküli egér X3300 egér 5 kompatibilis eszközt köt össze egyidejűleg.2Egyetlen
nano-vevőegységgel párosíthatja az egeret, majd további 4 kiegészítőt is hozzáadhat.

Kompatibilitás Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8; Mac OS X

Javasolt
rendszerkövetelmények

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

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

Akkumulátor élettartama 9 hónapos élettartamú elem1

Méretek Kicsomagolva: 98 x 60 x 34,5 mm
Csomagolás módja: 215 x 160 x 51 mm

Súly Kicsomagolva: 0,086 kg
Csomagolás módja: 0,165 kg

Garancia 2 éves korlátozott garancia

További információ Termékszám: H4N95AA #ABB
UPC/EAN-kód: 887111492036

Gyártó ország Kína

A doboz tartalma HP X3300 vezeték nélküli egér; USB vezeték nélküli
mikro-vevőegység; Egy AA elem; Dokumentáció; Jótállási jegy


