
Datablad

HP Z5000 Dark Ash Silver trådlös mus

HP Z5000 Bluetooth-mus ger enkel navigering i flera olika operativsystem. Märkbart snygg, används med valfri hand,
enkel att använda utan kablar eller sändtagare.

 Ett års global begränsad garanti avseende material-och tillverkningsfel / 24x7 HP teknisk support online.
 Internetåtkomst krävs, men ingår inte.
 Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden och kommer att sjunka naturligt med tiden och beroende på användningen.
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HP Z5000 Dark Ash Silver trådlös mus

Höjdpunkter

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av dess innehavare och används av HP Inc. under licensavtal.

Din bärbara dator är tunn och det bör dina tillbehör också vara.
Tunn, konturerad design med mörk ash silver matt metallic-yta med luxe copper-bas – den här musen är den perfekta följeslagaren.

Frigör dina portar
Enkel Bluetooth®-hopkoppling ger trådlös anslutning utan dongel. Koppla upp dig till i stort sett alla Bluetooth-utrustade bärbara datorer eller
plattor.

Ström som räcker
Utökad batterilivslängd upp till 24 månader  och LED-batteriindikator.

Garanti för sinnesro
Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år. ,
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HP Z5000 Dark Ash Silver trådlös mus

Kompatibilitet Kompatibel med alla Bluetooth-förberedda bärbara och stationära datorer

Produktmått 101,7 x 64,6 x 25 mm

Vikt 0,04 kg; Förpackat: 0,21 kg

Garanti 2 års HP kommersiell garanti

Medföljer Mus; Garantikort; Startguide

Ursprungsland Kina

Produktnummer W2Q00AA

Beställningsinfo 889899323359

Systemkrav, minimum Ledig USB-port; Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Den faktiska produkten kan avvika från den som visas
på bilden.
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