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HP Bluetooth Travel Mouse

Eén muis voor naadloze navigatie op twee apparaten als je
onderweg bent

Navigeer overal door je documenten, spreadsheets, websites en meer met de compacte, draadloze HP Bluetooth Travel
Mouse met 5 knoppen, die werkt op bijna elk oppervlak (zelfs glas) en zelfs op twee pc's tegelijk.

Te gebruiken op bijna elk oppervlak
Gebruik de muis op onvoorstelbare plekken
met de track-on-glass-sensor, waarmee je
op bijna elk plat oppervlak kunt navigeren,
zelfs op glas.

Wissel van apparaat in plaats van muis
Werk zonder problemen op twee pc's
tegelijk met één muis met dubbele
Bluetooth®-koppeling. Met één druk op de
knop schakel je gemakkelijk van het ene
apparaat naar het andere.

Ervaringen op maat
Gebruik de HP Accessory Center -software
om de vier programmeerbare knoppen  aan
te passen met je voorkeuren en
snelkoppelingen naar dagelijkse taken, de
snelheid van de cursor aan te passen,
koppelingen te verifiëren en de status van
de batterij te controleren. Werk in alle rust
met knoppen die geen geluid maken bij het
klikken.

 HP Accessory Center-software kan worden gedownload in de Microsoft Store en de Apple Store.
 De twee programmeerbare knoppen aan de zijkant zijn standaard ingesteld op vooruit en achteruit. Het naar links en naar rechts te kantelen muiswiel is standaard ingesteld voor links en rechts scrollen.
 Gebaseerd op zakelijk gebruik, 5 dagen per week, 8 uur per dag met 4% actief gebruik, 1% stand-bymodus 1, 5% stand-bymodus 2 en 23% slaapstand.
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Pluspunten

Lange batterijlevensduur
Kies voor flexibiliteit en laat de muis op een of twee AA-batterijen werken. Blijf langer productief met batterijen die tot 24 maanden meegaan  en
een intelligente stand-bymodus die wordt ingeschakeld als de muis niet wordt gebruikt.

Minder bagage
Profiteer van minder gewicht met één compacte muis die meerdere apparaten ondersteunt en gemakkelijk in je notebooktas past. Reis nog lichter
met één batterij, die toch nog 12 maanden meegaat.

Dekking voor zekerheid
Rest easy with an HP two-year limited warranty.
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Afmetingen 65 x 32 x 101 mm

Gewicht 50 gr; In verpakking: 200 gr

Garantie Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos HP Bluetooth® Travel Mouse; Twee AA-batterijen; Documentatie; Snelstartgids; Productbeschrijving; Garantiekaart

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 6SP25AA

Bestelinfo 6SP25AA#ABB: 193808851094

Compatibele besturingssystemen Windows 10 RS4 of hoger (64-bits); MacOS 10.13 High Sierra of hoger
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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 foto. Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
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