
Datasheet

HP 150 muis met kabel

Soms klikt alles gewoon

Deze precieze en comfortabele muis is ontworpen voor snel klikken en de hele dag door productief zijn, waar je ook
heen moet.

Altijd precies goed
De optische sensor van 1600
dpi levert een verbluffende
precisie op bijna alle
oppervlakken. Stop hem samen
met je laptop in je tas en je kunt
zonder problemen op weg.

Klik sneller dan snel
Klik sneller dan snel met USB-
plug-and-play. Je opent
gewoon de doos en klaar.

Deze muis is stijlvol en ligt
prettig in de hand
Dit stijlvolle ergonomische
ontwerp biedt de hele dag door
comfort, zodat je alles gedaan
krijgt. Hij voelt zo natuurlijk aan
dat je vergeet dat hij er is.

Voor links of rechts
Of je nu links- of rechtshandig
bent of allebei, met deze muis
gaat er geen klik verloren.
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Pluspunten

Scrollen met controle
Drie knoppen in één muis. Klik links of rechts of in het midden op het wieltje met tweeledige functie. Met één vinger heb je alle controle die je nodig
hebt.

Dekking voor zekerheid
Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.1
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Compatibiliteit Compatibel met pc's met USB-A-poort.

Afmetingen 10,34 x 6,11 x 3,42 cm

Gewicht 60 gr; In verpakking: 120 gr

Garantie Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos Muis; Snelstartgids; Garantie

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 240J6AA

Compatibele besturingssystemen Windows 10; Windows 8; Windows 7

Systeemvereisten, minimaal Vrije USB-A-poort

Kabellengte 100 cm

Connector, omschrijving USB Type-A

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 32,7 x 25,5 x 27,5 cm

Gewicht mastercarton 5,3 kg
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Messaging, voetnoten

 HP geeft twee jaar garantie met 24/7 beschikbare online support. Neem contact op met de HP klantenondersteuning voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen.
 

© 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
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