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Кратко ръководство за 

HP 220 безжична мишка 

 

I. Описание и функции на устройството: 

Тази мишка е подходяща както за левичари, така и за десничари, а батерията й издържа над 

година работа. Тя ще ви помогне да подобрите начина по който комуникирате, работите и играете. 

Тя отговоря на стриктните стандарти и изисквания на HP и има модерен и красив дизайн. 

▪ Мишката работи чрез надеждна 2.4GHz безжична връзка, което ви освобождава от досадните 

кабели на бюрото ви.  

▪ Мишката е снабдена със синя LED технология и мощен 1600 dpi оптичен сензор, които ви 

гарантират точни и прецизни движения върху повечето видове повърхности. 

▪ Освен това тя има плавни извивки, които ви дават целодневен комфорт, независимо с коя 

ръка работите. 

▪ Батерията на тази мишка издържа приблизително 15 месеца ежедневна употреба. 

▪ Нано приемникът може да се прибере в самата мишка, като по този начин се гарантира 

лесната му преносимост. 

▪ Мишката има три бутона за навигация и вграден скролер за оптимална продуктивност. 

▪ Тази мишка е изключително издръжлива и ви гарантира безпроблемна употреба и високо 

качество. 

Бележки: 

Безжичната връзка може да се поддържа на разстояние до 10 метра.  

Експлоатационният живот на батерията варира спрямо начина и средата на употреба. 

Максималният капацитет на батерията се намалява с времето на използване 

Съвместими операционни системи: Windows 7; Windows 8; Windows 10; Mac OS; Chrome™ OS. 

 

II. Регулаторна информация 

Съдържащата се в това кратко ръководство информация подлежи на промяна без 

предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в 

гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски 

грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство. 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и 

електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта 

места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.  Кодовете по-

долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества: 

Pb = Батерията съдържа олово /Cd = Батерията съдържа кадмий /Hg = Батерията съдържа живак  

 
За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg 

https://polycomp.bg/poly/0006300131664/brand?a=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8.html#&id=97;0;HP&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

