
Datasheet

HP X900Wired Mouse

Betrouwbare kwaliteit mag
niet te duur zijn, dus de HP
optische muis biedt
geweldige kenmerken voor
een heel aantrekkelijke prijs.
Dankzij de ergonomische
vorm en de snelle
responstijd kun je
nauwkeurig werken en blijf
je de hele dag productief. Comfortabel van vorm

● Dankzij de ronde vorm kun je met je linker- en rechterhand de hele dag
comfortabel werken.

Soepele controle
● Krachtige 1000-dpi optische sensor voor precieze bewegingen op de meeste
oppervlakken.

Gebouwd op duurzaamheid
● Strenge HP standaarden en richtlijnen zorgen langdurig voor kwaliteit.

Functies
● 3-knops bediening met een ingebouwd scrollwieltje voor optimale
productiviteit.

● Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.1
● Ondersteunt Windows 7 en hoger en Mac OS X 10.x en hoger.
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HP X900Wired Mouse

Compatibiliteit Geschikt voor alle notebooks en desktop pc's met Windows Vista/7/8/10 en een vrije USB-poort.

Afmetingen Zonder verpakking: 115 x 61 x 39 mm
In verpakking: 129 x 78 x 47 mm

Gewicht Zonder verpakking: 70 gr
In verpakking: 100 gr

Garantie 2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie P/N: V1S46AA #ABB
UPC/EAN code: 889894905802

Meegeleverd in de doos HP X900 muis met kabel; Beknopte installatiegids; Productinformatie; Garantiekaart

1HP geeft twee jaar garantie met 24 x 7 beschikbare online support. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer informatie of ga naar
www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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