Specifikace

HP C6020 Wireless Desktop
Klasická. Bezdrátová.
Efektivní.

Stylový výkon s
bezdrátovou
plnohodnotnou stolní
klávesnicí a myší HP C6020.
Pohodlné ovládání počítače
se snadným přístupem k
funkcím systému Windows
8.
Svoboda bezdrátového připojení
●
Bezdrátové připojení klávesnice a myši s dosahem až 10 m pomocí praktického
hardwarového klíče USB 2,4 GHz.
Výkonné klávesy
●
Moderní klávesy typu „chiclet“ v provedení plnohodnotné klávesnice poskytují
přístup ke kouzlům systému Windows 10 pomocí specifických funkčních kláves
a zjednodušeného ovládání multimédií.
Komfortní optické ovládání
●
Plynule zakřivený design hlavního těla a konturované boky jsou ideální
kombinací k zajištění komfortu. A laserový snímač zajišťuje vysoce přesné
ovládání polohy. Všechny jednotky jsou vybaveny baterií s prodlouženou
životností až na 30 měsíců.
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Funkce:
●
Kontrolka o velikosti hrotu pera na klávesách Num Lock a Caps Lock indikuje
zapnutí těchto funkcí. Včetně LED kontrolky vybité baterie.
●

Zadávání dlouhých sekvencí čísel a provádění výpočtů v tabulkových
procesorech nebo finančních programech jsou snadnější s numerickou
klávesnicí – včetně volitelných kláves pro ovládání dokumentů.

●

Používejte klávesnici bez omezení, protože její baterie mají životnost až 24
měsíců .
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●

Bezdrátová stolní klávesnice a myš HP spolupracují s většinou počítačů a
tabletů s operačním systémem Windows .
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●

Tlačítko přepnutí do úsporného režimu spánku umožňuje rychlé zapínání a
vypínání, aby se šetřila kapacita baterie, když klávesnice není používána.

Specifikace

HP C6020 Wireless Desktop

Rozměry

Bez obalu: Klávesnice: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Myš: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Balení: 540 x 168 x 48 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,53 kg
Balení: 0,87 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: 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
Kód UPC/EAN: 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

Co je obsaženo v krabici

Klávesnice; Myš; Přijímač; Dokumentace

Životnost baterie závisí na způsobu používání a na okolních podmínkách. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Včetně baterií.
Kompatibilní se systémy Windows Vista, XP, 7, 8 nebo 10.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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