Спецификация

HP K4600 Bluetooth Keyboard
Изключително удобна
клавиатура

Вършете повече работа,
където и да се намирате.
Тази мобилна, напълно
съвместима Bluetooth®
клавиатура, е подходяща
за лесна и удобна работа с
различни устройства.
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Лекота на ползв.
●
Работете лесно и удобно с тази свързана с Bluetooth® 3.0 клавиатура.
Стойката е подходяща за повечето устройства с размер до 10 инча, а
дизайнът на клавишите осигурява невероятен комфорт.
1

Лесен за пренасяне
●
Висококачественото покритие, тънкият дизайн и зареждащата се батерия
на клавиатурата осигуряват необходимото удобство и мобилност.
Лесна настройка
●
Съвместимостта с Bluetooth® и различните операционни системи ви
позволява да я използвате с всякакви устройства. Може да работи с
Windows 7 или по-нова версия, iOS 6 или по-нова версия и Android 4.0 или
по-нова версия.
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Спецификация

HP K4600 Bluetooth Keyboard

Съвместимост

Съвместима с всички преносими компютри, таблети или устройства с Bluetooth и Windows 7 или по-нова
версия, iOS 6 или по-нова версия и Android 4.0 или по-нова версия.

Размери

без опаковка: 8,8 x 240,8 x 123,3 мм
Опакован: 31 x 286 x 140 мм

Тегло

без опаковка: 0,29 кг
Опакован: 0,43 кг

Гаранция

2 години търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: M3K27AA #A2M; #A2Q; #AB6; #AB7; #AB8; #AB9; #ABB; #ABD; #ABE; #ABF; #ABH; #ABN; #ABS;
#ABT; #ABU; #ABV; #ABX; #ABY; #ABZ; #AC0; #AC3; #ACB; #ACQ; #AK9; #AKB; #AKC; #AKD; #AKE; #AKN; #AKQ;
#AKR; #AKS; #ARK; #B13; #B15; #B1T; #BED; #UUW; #UUZ
UPC/EAN код: A2M: 889296643500; A2Q: 889296643548; AB6: 889296643227; AB7: 889296643265; AB8:
889296643357; AB9: 889296643302; ABB: 889296643555; ABD: 889296643203; ABE: 889296643326; ABF:
889296643258; ABH: 889296643289; ABN: 889296643418; ABS: 889296643395; ABT: 889296643371; ABU:
889296643364; ABV: 889296643388; ABX: 889296643401; ABY: 889296643425; ABZ: 889296643272; AC0:
889296643210; AC3: 889296643197; ACB: 889296643319; ACQ: 889296643524; AK9: 889296643579; AKB:
889296643234; AKC: 889296643432; AKD: 889296643296; AKE: 889296643456; AKN: 889296643463; AKQ:
889296643487; AKR: 889296643241; AKS: 889296643449; ARK: 889296643494; B13: 889296643562; B15:
889296643531; B1T: 889296643517; BED: 889296643470; UUW: 889296643340; UUZ: 889296643333

Какво има в кутията

Клавиатура; Кратко ръководство за потребителя; Гаранционна карта
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Bluetooth® е търговска марка, собственост на своя притежател, и се ползва от HP Development Company, L.P. по лиценз.
Настолен компютър: Windows® 7, 8, 10. iPad® или iPhone®: iOS 6 или по-нова версия. Таблет или смартфон с Android™: Android 4.0 или по-нова версия.

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните
характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са
указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.
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