גיליון נתונים

HP K4600 Bluetooth Keyboard
שימוש נוח במקלדת
בצע פעולות רבות יותר ,בכל
מקום שאתה נמצא בו .מקלדת
® Bluetoothזו ניידת ובעלת
יכולת התאמה גבוהה ,ועל כן
פועלת עם התקנים רבים בקלות
ובנוחות.
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קל לשימוש
● עבוד בקלות ובנוחות עם מקלדת זו בחיבור  .Bluetooth®1 3.0המעמד יכול לתמוך ברוב ההתקנים בגודל של עד ",10
והמקשים עוצבו לנוחות בעבודה.
קל לנשיאה
● מקלדת זו משלבת בין נוחות לניידות באמצעות מכסה איכותי במיוחד ,פרופיל דק וסוללה הניתנת לטעינה חוזרת.
התקנה קלה
● הודות לתאימות ל 1Bluetooth®-ולמערכות הפעלה רבות 2תוכל להשתמש במקלדת עם כל התקן שתרצה .המקלדת
פועלת עם  Windows 7ואילך iOS 6 ,ואילך או  Android 4.0ואילך.

גיליון נתונים

מקלדת HP K4600 Bluetooth

תאימות

תואמת לכל המחשבים הניידים ,מחשבי הלוח או ההתקנים הכוללים חיבור  Bluetoothואחת ממערכות ההפעלה Windows 7 :ואילך iOS 6 ,ואילך או  Android 4.0ואילך.

משקל

מחוץ לאריזה 0.29 :ק"ג
ארוז 0.43 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 123.3 x 240.8 x 8.8 :מ"מ
ארוז 140 x 286 x 31 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

;ABZ# ;ABY# ;ABX# ;ABV# ;ABU# ;ABT# ;ABS# ;ABN# ;ABH# ;ABF# ;ABE# ;ABD# ;ABB# ;AB9# ;AB8# ;AB7# ;AB6# ;A2Q# ;P/N: M3K27AA #A2M
#UUZ ;UUW# ;BED# ;B1T# ;B15# ;B13# ;ARK# ;AKS# ;AKR# ;AKQ# ;AKN# ;AKE# ;AKD# ;AKC# ;AKB# ;AK9# ;ACQ# ;AC3; #ACB# ;AC0#
קוד UPC/EAN: 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
מקלדת; מדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות

 Bluetooth® 1הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש של  Hewlett-Packard Companyתחת רישיון.
 2מחשב iPad® .10 ,8 ,Windows® 7 :או ® :iPhoneמחשב לוח או טלפון חכם של ™ Androidעם  iOS 6ואילך Android 4.0 :ואילך.
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