Datablad

HP 125 trådbunden mus
Produktivitet i vardagen
Tänk hur mycket man använder musen. Det är därför vi har tagit oss tiden att designa en trådad mus som är bekväm att
använda och som gör att man kan arbeta produktivt varje dag – och hela dagen om det behövs.

Designad för komfort

Plug and Play-anslutning

Ansvarsfull tillverkning

Enkel rengöring

Den trådade musen HP 125 har
perfekt placerade vänster- och
högerknappar samt ett rullhjul
så att ni kan arbeta bekvämt
hela dagen.

Att ansluta vissa typer av
kringutrustning kan vara en
komplex och tidskrävande
uppgift. Vem behöver det?
Anslut musen snabbt med en
enkel plug and play-USBanslutning och ägna i stället
tiden åt viktigare saker.

Ni ska kunna känna er nöjda
med produkterna ni köper och
använder. Den här trådade
musen är ansvarsfullt tillverkad
med kretskort med låg
halogenhalt1.

Att använda ett tangentbord
varje dag samlar på smuts och
skräp. Med tiden kan detta
påverka hur det fungerar.
Eftersom det var speciellt
designat för att klara
rengöringar med
desinficeringsservetter2 varje
dag, är detta ett tangentbord
som är enkelt att hålla rent.
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Kompatibilitet

Kompatibel med datorer med USB-port.

Produktmått

11,2 x 6,3 x 3,6 cm

Vikt

80,5 g
2.83 oz

Garanti

Ett års begränsad garanti.

Medföljer

Mus; QSP; Garantikort; Produktmeddelande

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Produktnummer

265A9AA

Systemkrav, minimum

Ledig USB-port.

Kabellängd

180 cm
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Fotnoter om meddelandetjänster
1 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter är inte fria från BFR/CFR/PVC (Low Halogen). Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte är fria från BFR/CFR/PVC (Low Halogen).
2 Utvalda våtservetter är säkra för att användas vid rengöring av HP Elite Presenter-möss, HP Premium-tangentbord (trådlöst och USB) samt HP Wired Desktop 320 KB-musen upp till 1000 gånger: Se anvisningarna från tillverkaren av

våtservetterna för desinficering och HPs rengöringsguide för HP-testade rengöringslösningar i det tekniska faktabladet ”Så rengör ni er HP-enhet”.
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