
Datasheet

HPWireless Mouse 200 (Silk
Gold)
Geen kabels. Scherpe
prijs.

Deze voordelige draadloze
muis heeft meer te bieden
dan alleen zijn lage prijs. Hij
helpt je om creatief te zijn
zonder beperkende kabels.
Onze draadloze muis met
zijn ergonomische
vormgeving ligt prettig in de
hand, zowel links als rechts,
om productiever te werken.
Een draadloze muis was
nog nooit zo voordelig.

Draadloos gebruiksgemak
● De betrouwbare 2,4-GHz draadloze verbinding maakt kabels overbodig.1

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

Comfortabel van vorm
● Dankzij de ronde vorm kun je met je linker- en rechterhand de hele dag

comfortabel werken.

Slim onderweg
● Twee AAA-batterijen zijn inbegrepen en software installeren is niet nodig, dus

je kunt direct aan de slag.

Betrouwbaarheid waarop je kunt rekenen
● Dankzij de rode ledtechnologie en een 1000-dpi optische sensor werkt hij snel

en nauwkeurig op allerlei oppervlakken.
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Compatibiliteit Beschikbare USB-poort.

Afmetingen Zonder verpakking: 95 x 58,5 x 34 mm
In verpakking: 197 x 141 x 54 mm

Gewicht Zonder verpakking: 78 gr
In verpakking: 140 gr

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

Productkleur Silk gold

Extra informatie P/N: 2HU83AA #ABB
UPC/EAN code: 191628416431

Land van herkomst China

Inhoud van de doos HP draadloze muis 200; 2,4 GHz draadloze dongel; 2 AAA-batterijen; Snelle installatieposter; Productinformatie;
Garantiekaart

1 Draadloze verbinding tot een afstand van 10 meter (30 feet).
2 Windows® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het
eigendom van de betreffende eigenaren. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
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