
Datasheet

HP Oplaadbare USI-pen

Creëer in alle vrijheid

Druk jezelf uit over meerdere USI-ondersteunde apparaten met de HP Oplaadbare USI Pen. Altijd klaar om te werken,
deze pen heeft een batterijlevensduur tot 20 dagen en is oplaadbaar met USB-C™.

USI compatibel
Creëer over meerdere USI-ondersteunde
apparaten met de HP Oplaadbare USI Pen.

Precisietip
De precisietip en de drukgevoeligheid op het
niveau van 4096 geeft je de volledige
controle, net als met pen op papier. Schrijf
op natuurlijke wijze terwijl je PC jouw
handschrift direct omzet naar tekst.

Eenvoudig te creëren
Creëer, bewerk, teken, schrijf en krabbel
nauwkeurig met penpunt.

 De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het gebruik.
 HP biedt één jaar garantie met 24 x 7 beschikbare online support. Neem contact op met de klantenservice van HP voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet

inbegrepen.
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Pluspunten

Maak je nooit zorgen, je kunt altijd werken
Met een batterijlevensduur tot 20 dagen, kan je werken zoals jij dat wilt.

Makkelijk op te laden
Laad de pen op via de USB-C-poort.

Wees op de hoogte van je laadstatus
Controleer de laadstatus met de laadindicator.

Bewaar overal
Wordt magnetisch bevestigd aan je apparaat voor gemakkelijke opslag en toegang voor als je onderweg bent.

Compact ontwerp
Compact ontwerp om in de zak van uw draagtas of rugzak te passen.

Verwisselbare punt
Met 2 extra penpunten, moet je je nooit zorgen te maken bij overmatig gebruik.
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Compatibiliteit Compatibel met HP USI Chromebook en USI ondersteunde apparaten.

Afmetingen 14,95 x 0,95 x 0,95 cm

Gewicht 10 gr; In verpakking: 90 gr

Garantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doos HP Oplaadbare USI pen; 2 extra penpunten; Clip (om tips te verwijderen); USB-C naar USB-A kabel; Snelstartgids; Productkennisgevingen; Garantiekaart

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 8NN78AA

Bestelinfo 194441504736
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