
Datasheet

HP Dual Mode muis

Draadloze muis met dual mode voor hogere productiviteit

Met deze draadloze muis met dual mode kun je eenvoudig verbinding maken met twee afzonderlijke pc's via Bluetooth®
of een 2,4-GHz draadloze verbinding. Schakel eenvoudig met één muisklik tussen de verschillende modi en beheer een
tweede apparaat met slechts één muis.

Het gemak van dual mode
Schakel tussen twee pc's met
Bluetooth® of een 2,4-GHz
draadloze verbinding.

Kracht waar je op kunt
vertrouwen
Efficiënte batterijlevensduur
van 15 maanden bij dagelijks
gebruik.

Schakel eenvoudig
De twee handige duimknoppen
zijn vooraf geprogrammeerd
voor navigatie vooruit en terug.

Aanpasbare snelheid
Met een aanpasbare DPI tussen
1200 en 3600 kun je de
snelheid van de muis instellen
op de gewenste gevoeligheid.1
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Pluspunten

 De werkelijke accuwerktijd varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities. De maximale capaciteit van de accu neemt af met de tijd en met het gebruik.

Soepele controle
Dankzij de optische sensor met hoge resolutie kun je zelfs op verschillende oppervlakken de muisaanwijzer nauwkeurig bewegen.

Geen verrassingen meer
Een indicatielampje geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.

Verbinding met je smart TV
Maak verbinding met je smart TV en navigeer eenvoudig naar streamingdiensten en andere websites.

Versleuteld voor gegevensbeveiliging
AES-technologie (Advanced Encryption Standard) codeert je muis en beschermt zo al je communicatie.

Kies voor comfort
De ergonomisch ontworpen duimsteun verbetert het comfort.
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Compatibiliteit Compatibel met HP pc's met USB-poort.

Afmetingen 6,5 x 3,2 x 11 cm

Gewicht 70 gr; In verpakking: 140 gr

Garantie Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos HP Dual Mode muis; Dongel; AA-batterij; Aan de slag-gids; Garantiekaart; Productinformatie

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 6CR71AA

Bestelinfo 194850327612

Compatibele besturingssystemen Windows 8.1; Windows 10; Mac OS 10.X; Android OS; Chrome OS

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Het werkelijke product kan afwijken van de afbeelding. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Optionele functies zijn
afzonderlijk of als uitbreiding aan te schaffen.
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