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Кратко ръководство за 

HP USB мишка 

 

I. Представяне: 

HP USB оптична мишка, модел QY777AA 

Тази оптична мишка използва най-новата оптична технология, като по този начин ви осигурява 

бързи и точни движения по различни повърхности без необходимост от подложка за мишка. 

Бележка: Оптичният сензор не работи върху лъскава/ отразяваща повърхност. 

II. Ключови предимства: 
▪ Тази мишка работи на принципа на оптично проследяване като по този начин тя залепва 

много по-малко и се налага да я почиствате много по-рядко от мишките, в които има топче и 

повече движещи се части. 

▪ Тази мишка има гладка, ергономична форма, която е подходяща, както за левичари, така и за 

десничари.  

▪ Скролерът на мишката функционира и като трети бутон. 

▪ Оптичният сензор в тази мишка има скорост на сканиране от 800 dpi и ви дава ясни и 

отчетливи движения. 

 

III. Съвместимост: 

Тази мишка е съвместима с: Z230 Tower Workstation, Z230 SFF Workstation, Z420 Workstation, Z620 

Workstation, Z820 Workstation, Z1 AiO Workstation, Z1 G2 AiO Workstation, Z440 Workstation, Z640 

Workstation, Z840 Workstation, HP 200/ZHAN/Desktop Pro Series MT/SFF/DM/AiO, HP ProDesk 400 G1 

to G6 MT/SFF/DM/AiO, HP ProDesk 600 G2 to G5 MT/SFF/DM/AiO, HP EliteDesk 705 G2 to G5 MT/SFF 

and HP EliteDesk 800 G1 to G5 TWR/SFF/DM/AiO. 

Бележка: MT=Micro Tower; SFF=Small Form Factor; DM=Desktop Mini; AiO=All-in-One. 

Бележка: Не всички модели са достъпни във всички региона/страни.  

 

IV. Системни изисквания: 

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 7, Windows 7 Professional, Windows Vista Business 64*, 

Windows Vista Business 32*, Windows Vista Home Basic 32*, Windows 2000, Windows XP Professional 

or Windows XP Home 32* (За това устройство не се изисква драйвер. Операционната система го 

поддържа.), xpe, ce.net, Linux, XP-64  
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V. 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.   
  
За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006302048501?a=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%20QY777AA.html

