Datasheet

HP Z3700 Wireless Mouse Red

Kies nu de accessoires die
bij je passen. Maak kennis
met de nieuwe draadloze
muis die vakmanschap
uitstraalt en dankzij een
uniek, compact ontwerp
uitstekend bij je past. Hij is
functioneel. Hij is draagbaar.
Hij is trendy. Hij past bij jou.
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Met flair ontworpen
●
Het elegante design past bij je favoriete HP devices en neemt weinig plaats in.
Draadloos gebruiksgemak
●
De 2,4 GHz-frequentieband zorgt ervoor dat je altijd verbonden bent.
Lange batterijlevensduur
●
Deze muis verlegt de grenzen met een gebruiksduur tot 16 maanden op één
AA-batterij .
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Functies
●
Dankzij blauwe led-technologie werkt de muis op nagenoeg elke ondergrond,
zodat je bijna overal kunt werken.
●

1200 optische sensoren staan garant voor een grote nauwkeurigheid en een
hoge snelheid.

●

Plaats de batterij, sluit de USB-ontvanger aan en ga aan de slag. Je hoeft niets
te installeren.

●

De USB-ontvanger past in de muis zodat je alles gemakkelijk mee kunt nemen.

●

Ondersteunt Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 of hoger en Chrome OS.

●

Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.
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Compatibiliteit

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

Afmetingen

Zonder verpakking: 101 x 60 x 25,3 mm
In verpakking: 198 x 139 x 53 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 500 gr
In verpakking: 140 gr

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Productkleur

Rood

Extra informatie

P/N: V0L82AA #ABB
UPC/EAN code: 889894813190

Meegeleverd in de doos

Muis; Documentatie; Garantiekaart
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Draadloze verbinding tot een afstand van 10 meter.
Batterijlevensduur is gebruiksafhankelijk.
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