גיליון נתונים

HP C6020 Wireless Desktop
קלאסי .אלחוטי .יעיל.
ביצועים מלוטשים הודות
למקלדת בגודל מלא ולעכבר
האלחוטיים מדגם C6020
למחשב שולחני של  .HPגישה
נוחה ל Windows 8-מאפשרת לך
לשלוט בנוחות במחשב שלך.

חופש אלחוטי
● חיבור בלתי מוגבל של המקלדת והעכבר בטווח של עד  10מ' עם חיבור  USBנוח של .2.4GHz
מקשי ביצועים
● הודות למקשים בעלי ריווח גדול בסגנון  chicletובעיצוב מודרני המשולבים במקלדת בגודל מלא ,ולמקשי פונקציה
ייעודיים ושליטה נוחה יותר במולטימדיה  -ניתן לגשת למאפיינים הנפלאים של .Windows 10
שליטה אופטית נוחה
● העיצוב הזורם של הגוף הראשי הקמור והצדדים המעוגלים מספקים נוחות מושלמת .חיישן הלייזר מספק עקיבה
1
מדויקת במיוחד .ניתן ליהנות ממאפיינים אלה הודות לחיי סוללה ארוכים יותר של עד  30חודשים.

גיליון נתונים

מקלדת אלחוטית  HP C6020למחשב שולחני

ממדים
משקל
אחריות

מידע נוסף

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה :מקלדת 26.5 x 133 x 380.2 :מ"מ; עכבר 37.2 x 63.4 x 114.8 :מ"מ
ארוז x 168 x 48 540 :מ"מ
מחוץ לאריזה 0.53 :ק"ג
ארוז 0.87 :ק"ג

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: P0Q51AA #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: 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
מקלדת; עכבר; מקלט; תיעוד

1אורך חיי הסוללה תלויים בשימוש ובתנאי הסביבה .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .סוללות כלולות.

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות .© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש .המאפיינים
הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לדגם .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש
דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
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