
Folha de Dados

Rato sem fios HP 220

Um rato ambidestro compacto sem fios com uma autonomia de
longa duração

Melhore a forma como se liga e comunica, trabalha e se diverte. Concebido em conformidade com as rigorosas normas e
diretrizes da HP, o Rato sem fios HP de excelência funde na perfeição um design moderno e elegante e funcionalidades
avançadas e enriquecedoras.

Conveniência sem fiosConveniência sem fios
Com a fiável ligação sem fios de
2,4 GHz, os fios pertencem ao
passado.

Controlo suaveControlo suave
A tecnologia de LED azul e um
poderoso sensor ótico de 1300
DPI garantem um movimento
preciso do rato na maioria das
superfícies.

Conforto e ergonomiaConforto e ergonomia
Um design arredondado e
ergonómico concebido para
proporcionar conforto às suas
mãos durante todo o dia.

Potência impressionantePotência impressionante
Uma duração eficiente da
bateria permite até 15 meses de
utilização diária.

 A conectividade sem fios tem um alcance de 10 m.
 Windows® é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários. O produto real

poderá ser diferente do apresentado na imagem.
 A autonomia real da pilha/bateria varia consoante a utilização e as condições ambientais. A capacidade máxima da pilha/bateria diminui naturalmente ao longo do tempo com a utilização. O produto real poderá ser diferente

do apresentado na imagem.
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CaracterísticasCaracterísticas

Armazenamento fácilArmazenamento fácil
O nanorrecetor pode ser facilmente guardado no interior do rato para maior portabilidade.

Navegação com 3 botõesNavegação com 3 botões
Solução com 3 botões e uma roda de deslocamento incorporada para uma produtividade otimizada.

Controlo e ergonomiaControlo e ergonomia
As partes laterais cuidadosamente moldadas apresentam a textura ideal para proporcionar controlo adicional.

Construído para durarConstruído para durar
As rigorosas normas e diretrizes da HP asseguram uma qualidade duradoura.
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CompatibilidadeCompatibilidade Porta USB disponível.

Dimensões do produtoDimensões do produto 95 x 58,5 x 34 mm

PesoPeso 0,078 kg; Embalado: 0,11 kg

GarantiaGarantia Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da HP.

Conteúdo da embalagemConteúdo da embalagem Rato sem fios HP 220; Dongle sem fios (2,4 GHz); 1 Pilha AAA; Guia de iniciação rápida; Informações sobre o produto; Cartão de garantia; Cartão R.E.D. RTF

País de origemPaís de origem China

Número do produtoNúmero do produto 3FV66AA

Informações para encomendasInformações para encomendas 3FV66AA#ABB: 193808642487

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos
produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.
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