Datasheet

HP X500 bekabelde muis
U werkt prettig met de betrouwbare HP bekabelde muis X500 die via USB op uw computer wordt aangesloten. Door zijn
gewelfde vorm ligt de muis comfortabel in de hand en hij is programmeerbaar voor links- of rechtshandig gebruik. Sluit
hem aan en navigeer naadloos dankzij de responsieve optische tracking.
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Het gebogen model en de
unieke vorm die afgestemd zijn
op uw comfort liggen goed in
de hand voor rechts- en
linkshandige gebruikers.

De muis wordt via de USBkabel1 gevoed en u hoeft nooit
meer batterijen te vervangen.
Geen software of downloads. U
kunt direct beginnen met
scrollen en klikken.

Navigeer door Windows 8,
Windows Vista, Windows 7 of
Windows XP met 3 handige
knoppen en een centraal
scrollwieltje.

De optische
trackingtechnologie biedt een
uitstekende, accurate controle
op de meeste oppervlakken.

1 Vrije USB-poort is vereist; Compatibel met Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista besturingssystemen.
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HP X500 bekabelde muis

Compatibiliteit

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8; Mac OSX

Afmetingen

115,10 x 63,50 x 35,38 mm

Gewicht

0,106 kg; In verpakking: 0,182 kg

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Inhoud van de doos

Muis; Beknopte installatiegids; Garantiekaart

Land van herkomst

China

Bestelnr.

E5E76AA

Bestelinfo

887758651032

Systeemvereisten, minimaal

Vrije USB-poort; Microsoft Windows XP/Vista/7/8 of Mac OSX

Connector, omschrijving

USB
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