Φύλλο δεδομένων

HP C6020 Wireless Desktop
Κλασικό. Ασύρματο.
Αποτελεσματικό.

Κομψή απόδοση με το σετ
ασύρματου πληκτρολογίου
πλήρους μεγέθους και
ποντικιού ΗΡ Wireless
Desktop C6020. Χειριστείτε
άνετα τον υπολογιστή σας
με εύκολη πρόσβαση στα
Windows 8.
Ασύρματη ελευθερία
●
Απρόσκοπτη σύνδεση για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σε απόσταση έως
10 μέτρα, με το πρακτικό dongle 2,4 GHz.
Πλήκτρα υψηλής απόδοσης
●
Τα μοντέρνα πλήκτρα τύπου chiclet και η σχεδίαση πλήρους μεγέθους
παρέχουν πρόσβαση στη μαγεία των Windows 10, με ειδικά πλήκτρα
λειτουργιών και απλοποιημένο έλεγχο πολυμέσων.
Άνετος οπτικός έλεγχος
●
Η ομαλή σχεδίαση και οι καμπύλες της συσκευής, σε συνδυασμό με τις
εργονομικές πλευρές, εξασφαλίζουν κορυφαία άνεση. Ταυτόχρονα, ο
αισθητήρας laser παρέχει έλεγχο υψηλής ακριβείας. Και όλα αυτά με
εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας 30 μηνών.
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Χαρακτηριστικά:
●
Μια μικρή φωτεινή κουκκίδα στα πλήκτρα Num Lock και Caps Lock
υποδεικνύει εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες. Περιλαμβάνεται
επίσης λυχνία LED που υποδεικνύει χαμηλή φόρτιση μπαταρίας.
●

Η εισαγωγή μεγάλων ακολουθιών αριθμών και οι υπολογισμοί σε
υπολογιστικά φύλλα ή οικονομικά προγράμματα γίνονται πιο εύκολα με το
αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα προαιρετικά πλήκτρα ελέγχου εγγράφων.

●

Συνεχίστε να πληκτρολογείτε. Οι μπαταρίες του πληκτρολογίου μπορούν να
προσφέρουν αξιόπιστη απόδοση για έως 24 μήνες .
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●

Το ασύρματο σετ πληκτρολογίου και ποντικού ΗΡ Wireless Desktop
λειτουργεί με τους περισσότερους υπολογιστές και tablet με Windows .
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●

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε γρήγορα το πληκτρολόγιό σας με το
πλήκτρο αδράνειας, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση μπαταρίας.

Φύλλο δεδομένων

HP C6020 Wireless Desktop

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: Πληκτρολόγιο: 380,2 x 133 x 26,5 mm. Ποντίκι: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Συσκευασμένο: 540 x 168 x 48 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,53 kg
Συσκευασμένο: 0,87 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

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
UPC/EAN code: 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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πληκτρολόγιο; Ποντίκι; Δέκτης; Τεκμηρίωση

Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το
χρόνο και τη χρήση. Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται.
2Συμβατότητα με Windows Vista, XP, 7, 8 και 10.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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