Datablad

HP Z3700 svart trådlös mus
Det är dags att låta dina tillbehör matcha din individualitet. Din nya trådlösa mus1 är omsorgsfullt utformad för att
underlätta ditt arbete med sin unikt smidiga stil. Den är funktionell. Den är bärbar. Den är moderiktig. Den är din.

Utformad med stil

Trådlös bekvämlighet

Batterilivslängd som varar länge

Den eleganta designen kompletterar dina
favorit-HP-enheter och passar enkelt in var
som helst.

Den trådlösa anslutningen på 2,4 GHz håller
dig tillförlitligt uppkopplad.

Med upp till 16 månaders livslängd på ett
enda AA-batteri2 har den här musen
utvecklats för att flytta gränserna.

1 Trådlös anslutning upp till 10 m.
2 Batterilivslängden beror på användningen.
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Höjdpunkter
Redo för allt
Med blå LED-teknik kan din mus användas på en mängd olika ytor, vilket gör att du kan arbeta nästan var som helst.
Plug and play
Sätt bara i batteriet och anslut USB-mottagaren så är du klar att sätta igång. Du behöver inte installera någonting.
Mycket bärbar
USB-mottagaren passar bekvämt inuti musen, så det blir lätt att få den med sig.
Stöd för flera operativsystem
Stöd för Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 eller senare och Chrome.
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Kompatibilitet

Kompatibel med alla bärbara och stationära datorer med Windows Vista/7/8/10 och tillgänglig USB-port.

Produktmått

101 x 60 x 25,3 mm

Vikt

0,05 kg; Förpackat: 0,15 kg

Garanti

2 års HP kommersiell garanti

Medföljer

Mus; Dokumentation; Garantikort; AA-batteri; USB nano-dongel

Produktnummer

V0L79AA

Beställningsinfo

889894813145

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
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