Спецификация

HP C6020 Wireless Desktop
Класическо. Безжично.
Ефективно.

Работете със стил с
безжичната клавиатура и
мишка HP C6020.
Управлявайте удобно
компютъра си с лесен
достъп до Windows 8.

Безжична свобода
●
Безжична връзка за клавиатурата и мишката на разстояние до 10 м с
удобен USB донгъл с честота 2,4 GHz.
Високоефективни клавиши
●
Модерните отделни клавиши на клавиатурата предоставят достъп до
магията на Windows 10 със специални функционални клавиши и
опростено управление на мултимедийно съдържание.
Удобен оптичен контрол
●
Преливащият дизайн на извития корпус и профилираните страни
предлагат отличен комфорт. А лазерният сензор предоставя
изключително прецизно проследяване. Всичко това с удължен живот на
батерията до 30 месеца.
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Изобразяване:
●
Индикатор с размерите на върха на химикал над клавишите Num Lock и
Caps Lock показва дали тези функции са включени. Клавиатурата
разполага и с индикатор за изтощена батерия.
●

Въвеждането на дълги поредици от цифри и изчисленията в електронни
таблици или финансови програми е по-лесно с цифровата част на
клавиатурата – включително допълнителни клавиши за управление на
документи.

●

Не спирайте да пишете, защото батериите на клавиатурата предоставят
до 24 месеца надеждна работа.
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●

Безжичната клавиатура и мишка на HP работят с повечето компютри и
таблети, които използват операционна система Windows .
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●

Бързо включвайте и изключвайте клавиатурата с функционалния клавиш
за пестене на енергия, като същевременно ограничавате разхода на
батерия, когато не я използвате.

Спецификация

HP C6020 Wireless Desktop

Размери

без опаковка: Клавиатура: 380,2 x 133 x 26,5 мм; Мишка: 114,8 x 63,4 x 37,2 мм
Опакован: 540 x 168 x 48 мм

Тегло

без опаковка: 0,53 кг
Опакован: 0,87 кг

Гаранция

2 години търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: P0Q51AA #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: 889894138804; A2Q: 889894138842; AB6: 889894138521; AB7: 889894138569; AB8:
889894138651; AB9: 889894138606; ABB: 889894138859; ABD: 889894138507; ABE: 889894138620; ABF:
889894138552; ABH: 889894138583; ABN: 889894138712; ABS: 889894138699; ABT: 889894138675; ABU:
889894138668; ABV: 889894138682; ABX: 889894138705; ABY: 889894138729; ABZ: 889894138576; AC0:
889894138514; AC3: 889894138491; ACB: 889894138613; ACQ: 889894138828; AK9: 889894138873; AKB:
889894138538; AKC: 889894138736; AKD: 889894138590; AKE: 889894138750; AKN: 889894138767; AKQ:
889894138781; AKR: 889894138545; AKS: 889894138743; ARK: 889894138798; B13: 889894138866; B15:
889894138835; B1T: 889894138811; BED: 889894138774; UUW: 889894138644; UUZ: 889894138637

Какво има в кутията

Клавиатура; Мишка; Приемник; Документация

Животът на батерията зависи от използването и условията на околната среда. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и
използването. Батериите са включени.
2Съвместимост с Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 или 10.
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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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