
Datablad

HP Z4000 trådlös mus

Ultra-låg och Ultra-raffinerad för din Ultra-tunna
datorvärld

Den smidiga designen med låg profil gör Z4000 till en oumbärlig följeslagare till alla tunna bärbara datorer och
datorplattor. Stil och komfort i en dynamisk ultramobil trådlös mus.

Från mobil till ultramobil
Den idealiska lågprofilmusen är mindre än
26 mm hög.

Avspänd komfort
Den flödande välvda designen möjliggör en
naturlig placering av hand och handled.

Funktionalitet som ger trygghet
Välbekant musnavigering med tre
standardknappar och ett rullningshjul.

 Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden. Batteriets maximala kapacitet minskar naturligt med tid och användning.1
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Höjdpunkter

Dubbel kontroll
Utformad för att ge fullt stöd åt både höger- och vänsterhänta.

Frihet är vackert
Gå runt fritt upp till 10 m tack vare trådlös anslutning.

Tillförlitlighet – kraft för upp till två år
Dra nytta av längre batteritid upp till 18 månader.1
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Kompatibilitet Kompatibel med Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS och Chrome OS.

Produktmått 101,72 x 64,61 x 25,01 mm

Vikt 0,0445 kg; Förpackat: 0,217 kg
0,098 lb; Förpackat: 0,478 kg

Garanti Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Medföljer HP Z4000 trådlös mus; 2,4 GHz-mottagare; 2 AA-batterier; Snabbstartsaffisch; Produktmeddelanden; Garantikort

Ursprungsland Kina

Produktnummer H5N61AA

Beställningsinfo 887758073155

Systemkrav, minimum Ledig USB-port

Beskrivning av anslutning Trådlös USB-mottagare, 2,4 GHz
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