
Datasheet

HP ENVY Rechargeable Mouse
500 (Rose Gold)
Een draadloze oplaadbare
muis met een coole
styling

Voor maximale
productiviteit heb je een
apparaat nodig waarbij
snelheid en precisie in
balans zijn. Deze met
precisie ontworpen en
onmiskenbaar krachtige
muis is veelzijdig én
comfortabel en past
helemaal bij je levensstijl –
op je werk en voor privé.

Oplaadbaar
● Blijf productief met de batterij met lange levensduur die tot 11 weken werkt op
één lading.2

Uitzonderlijk snelle respons
● Met 1600 dpi werkt deze lasersensor accuraat en precies op vrijwel ieder
oppervlak.3

Cool design
● De met zorg ontworpen rubberen grepen en een aluminium afwerking bieden
het ideale oppervlak voor extra controle.

Pluspunten
● Indicatielampje waarschuwt als de batterij bijna leeg is. Laad snel op tijdens
het werk met micro-USB.4

● Switch tussen 1600, 1200 en 800 dpi om de controle en trackingsnelheid aan
te passen.

● Geavanceerde Link-5 technologie sluit vijf HP-compatibele apparaten tegelijk
aan.1

● Geschikt voor apparaten met Windows, Mac of Chrome OS.
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HP ENVY Rechargeable Mouse 500 (Rose Gold)

Compatibiliteit Vrije USB-poort

Afmetingen Zonder verpakking: 107 x 67 x 38,6 mm
In verpakking: 198 x 140 x 54 mm

Gewicht Zonder verpakking: 120 gr
In verpakking: 170 gr

Garantie Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie P/N: 2WX69AA #ABB
UPC/EAN code: 192018183810

Land van herkomst China

Inhoud van de doos HP ENVY Rechargeable Mouse 500; Micro-USB oplaadkabel; 2,4-GHz draadloze dongel; Snelle installatieposter;
Productinformatie; Garantiekaart

1 Draadloze verbinding tot een afstand van 10 meter (30 feet).
2 Werkelijke batterijlevensduur varieert met het gebruik.
3 Lasersensor werkt niet altijd op een glazen ondergrond.
4 Oplaadtijd varieert afhankelijk van het laadniveau van het apparaat dat wordt opgeladen.
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