
Datablad

HP 635 trådlös mus för era enheter

Musen som är redo för allt
På språng. På kontoret. Med en eller era enheter. Var och hur ni än arbetar är det här en mus som är redo för allt. Den
är bekväm och anpassningsbar med programmerbara knappar samt inkluderar Bluetooth®-anslutning för ökad
exibilitet.

Kan anslutas med 3 enheter
Att behöva återansluta musen varje
gång man byter enhet känns
verkligen förlegat. Parkoppla den
trådlösa musen HP 635 med upp till
tre olika enheter via en USB® Nano-
dongel eller med upp till två
enheter via Bluetooth®. Det går till
och med att ytta ett dokument
från en enhet till en annan .

Skapad för att anpassas
Varje arbetssätt är unikt och även
idéer, och därför behöver ni en mus
som också är det. Anpassa den
med fyra programmerbara tysta
knappar för att utlösa specika
funktioner eller till och med olika
kommandon inom olika
applikationer . Det går också att
ställa in rullningshastigheten helt
fritt – från normal till extremt
snabb.

Kompakt design som alltid är
redo
Låt inte dess kompakta design lura
er. Denna mus är redo att vara på
språng och gå dit arbetet för er. Ett
specialanpassat fodral skyddar den
som är på resande fot och fodralets
lilla storlek passar lätt i alla typer av
väskor.

Styrka och prestanda
Oavsett hur många funktioner en
mus kan ha är det ett problem om
batteriet tar slut snabbt. Med ett
långvarigt och utbytbart batteri
samt intelligent standby-läge när
den inte används kan ni räkna med
minst 12 månaders batteritid  för
att ta er an alla projekt.
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HP 635 trådlös mus för era enheter
Höjdpunkter

Slipp musmattan
Använd musen på alla möjliga platser med en sensorn som kan användas på glas och möjliggör navigering på nästan vilken plan yta som helst.4
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Produktnummer 1D0K2AA

Kompatibilitet Kompatibel med datorer med ledig USB Type A och Bluetooth®-teknik.

UPC-nummer 195122270780

Garanti Ett års begränsad garanti.

Medföljer HP 635-serien med trådlösa möss för era enheter; Nano-dongel

Ursprungsland Tillverkad i Kina

Mått (L x B x H) 2.25 x 1.43 x 4.02 in ; 5,71 x 3,62 x 10,21 cm

Vikt 0.17 lb; 0,08 kg

Emballagets yttermått (L x B x H) 4.65 x 2.2 x 6.46 in; 11,8 x 5,58 x 16,4 cm

Vikt inklusive emballage 0.71 lb; 0,32 kg

Mått på ytterförpackning (L x B x H) 14.06 x 11.18 x 14.72 in; 35,7 x 28,4 x 37,4 cm

Huvudkartongens vikt 20.06 lb; 9,1 kg
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Fotnoter om meddelandetjänster

 Mus måste parkopplas med enheterna; alla enheter måste vara i samma nätverk och ha HPAC-programvaran installerad.
 Lista över appar: Zoom, Sketchup, Adobe Photoshop och Adobe Illustrator.
 Batteritiden baseras på en vecka med 5 dagar, 8 timmar per dag med aktiv användning i en timme, standby i 0,72 timmar, viloläge i 6,28 timmar och avstängd i 16 timmar dagligen.
 Testad på glas med en tjocklek på mer än 4 mm.
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