Adatlap

HP C6020 Wireless Desktop
Klasszikus. Vezeték
nélküli. Hatékony.

Letisztult teljesítmény a HP
vezeték nélküli, asztali
gépekhez készült C6020
teljes billentyűzettel és
egérrel. Kényelmesen
vezérelheti a számítógépet
és férhet hozzá a Windows
8 összes funkciójához.
Vezeték nélküli szabadság
●
A kényelmes 2,4 Ghz-es USB-hardverkulccsal kötöttségek nélküli kapcsolatot
létesíthet a billentyűzettel és az egérrel, akár 10 m távolságig.
Teljesítménynövelő billentyűk
●
A teljes billentyűzetben elhelyezett modern, elkülönülő billentyűk hozzáférést
biztosítanak a Windows 10 lenyűgöző funkcióihoz a külön funkcióbillentyűkkel
és az egyszerűsített multimédia-vezérléssel.
Kényelmes optikai vezérlés
●
A test ívelt kivitele és a kontúros oldalak ideális kényelmet biztosítanak. A
lézeres érzékelő precíz nyomkövetés-vezérlést tesz lehetővé. Mindezt akár 30
hónapos kiterjesztett akkumulátor-élettartammal .
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Szolgáltatások:
●
A Num Lock és a Caps Lock billentyűk tetején egy tollhegy méretű fény jelzi,
hogy a funkció aktív-e. A fényt alacsony energiafogyasztású LED biztosítja.
●

A billentyűzet opcionálisan dokumentumvezérlő billentyűket is tartalmazó
numerikus billentyűzetén egyszerűbben vihet be számsorokat és
számításokat a táblázatokba vagy pénzügyi programokba.

●

Zavartalan gépelés – a billentyűzet akkumulátorai akár 24 hónapig
biztosítanak megbízható teljesítményt.

●

A HP vezeték nélküli, asztali számítógéphez készült billentyűzet és egér a
legtöbb Windows rendszert futtató számítógéppel és táblagéppel
kompatibilis.
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●

A billentyűzet energiatakarékos Alvás funkcióbillentyűjével gyorsan be- és
kikapcsolható a gép, valamint csökkenthető a használaton kívüli
akkumulátorhasználat.

Adatlap

HP C6020 Wireless Desktop

Méretek

Kicsomagolva: Billentyűzet: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Egér: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Csomagolva: 540 x 168 x 48 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,53 kg
Csomagolva: 0,87 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: 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-kód: 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

A doboz tartalma

Billentyűzet; Egér; Vevőkészülék; Dokumentáció

Az akkumulátorok élettartama a használattól és a környezeti feltételektől függ. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes
módon csökken. Akkumulátorok mellékelve.
2Kompatibilis a Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 vagy 10 rendszerrel.
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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