
Datasheet

HP 930 Creator Wireless Mouse

Een muis die gemaakt is voor de mooiste creaties

Werk zonder onderbreking met een ergonomische muis met personaliseerbare functies.

Gemaakt voor aanpassingen
Geef je creativiteit de ruimte door
commando's op verschillende apps  te
personaliseren  met 7 programmeerbare
knoppen en een supersnel scrollwiel met
tili-klik-functie. Vervang complexe
toetsaanslagen voor veelgebruikte taken die
bij je werkstijl passen.

Maak verbinding met meerdere
apparaten
Geniet van de vrijheid en flexibiliteit om
verbinding te maken met meerdere
apparaten waarop je wilt werken. Koppel
met maximaal 3 apparaten via een USB-A
nanodongel of via Bluetooth®.

Maak verbinding tussen apparaten
Beheer je content door met één muis tussen
apparaten te slepen en neer te zetten. Je
kunt zelfs content tussen Windows- en
macOS-besturingssystemen slepen en
neerzetten.
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Pluspunten

Creëer in alle comfort
Laat je creativiteit de vrije loop met een ergonomisch ontworpen muis. Werk efficiënt met een comfortabele grip, stille klikken, en geavanceerde
knoppen en scrollwiel.

12 weken batterijduur
Werk zonder onderbreking met een via USB-C® oplaadbare batterij die tot 12 weken meegaat.  Laad in 1 minuut op voor 3 uur creativiteit en
verleng de levensduur van de batterij met de intelligente stand-bymodus.

Geen muispad meer nodig
Geniet van de vrijheid om overal te werken met een muis die op elk oppervlak werkt. Met de track-on-glass-sensor kun je zelfs op glazen
oppervlakken werken.
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Compatibiliteit Compatibel met pc's met USB-A-poort en Bluetooth®

Afmetingen 12,07 x 7,9 x 4,67 cm

Gewicht 130 gr; In verpakking: 390 gr
0.29 lb; In verpakking: 0.86 lb

Garantie Twee jaar garantie

Inhoud van de doos HP 930 Creator draadloze muis; Dongel; USB-C®-oplaadkabel; Snelstartgids; Productinformatie; Garantiekaart; R.E.D. RTF-kaart

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 1D0K9AA

Bestelinfo 195122270919

Compatibele besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10; Mac OS 10.1 of hoger; Chrome OS

Systeemvereisten, minimaal Vrije USB-A-poort; Bluetooth®

Connector, omschrijving USB-A

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 48,2 x 35,7 x 28,4 cm

Gewicht mastercarton 10,9 kg
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Messaging, voetnoten

 De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het gebruik.
 Mogelijk via HP AC Software.
 Lijst met apps: SolidWorks, Sketchup, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Zoom, AutoCAD, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Microsoft Teams, Chrome, Adobe Premiere Pro.
 Getest op het glas van minder dan 4 mm dik.
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