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HP Pen

Maak indruk. Wees expressief. Val op.

Druk jezelf op een nieuwe manier uit met de kracht van de HP pen. Schrijf, teken of reken uiterst precies dankzij het
natuurlijke gebruik. Met onze verbeterde N-trig-technologie zul je veel productiever zijn.

Nieuwste N-trig-technologie
Met de verbeterde technologie
kun je uiterst precies schrijven,
tekenen en navigeren.

Precisietip
De precisietip en de
drukgevoeligheid geven je
complete controle, net als met
pen op papier.

Eindeloze mogelijkheden
Werk met een reeks apps voor
alles van tekenen tot
computergebruik.

Inkt naar tekst
Schrijf natuurlijk: de pc zet je
handschrift onmiddellijk om in
tekst.

 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist. Apps worden apart verkocht.
 De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het gebruik.
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Pluspunten

 Windows® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.

Aanpasbare knoppen
Stel knoppen in om naadloos te wisselen tussen functies en gemakkelijk de wisfunctie te gebruiken.

Geen extra software nodig
Klaar voor gebruik zonder extra software of drivers, compatibel met bepaalde HP platformen.

Eenvoudig opbergen
Boek, tas of zak – haak vast en neem mee.

Lange batterijlevensduur
Met een batterijlevensduur tot 18 maanden hoef je niet bang te zijn dat hij middenin het werk leeg is.2
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Compatibiliteit HP apparaten ondersteunen Windows Ink en het Microsoft  penprotocol. Beschikbaar op bepaalde HP Spectre, HP ENVY en HP Pavilion
laptopmodellen. Kijk op www.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.

Afmetingen 138 x 9,5 x 9,5 mm

Gewicht 0,016 kg; In verpakking: 70 gr

Garantie Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Inhoud van de doos HP Pen; 1 AAAA-batterij; Beknopte handleiding; Garantiekaart; Productkennisgeving

Land van herkomst China

Bestelnr. 1MR94AA

Bestelinfo 190781638254

Systeemvereisten, minimaal Windows 10-apparaat dat de pen ondersteunt.

© 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 foto. © 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 mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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