Datasheet

HP C6020 Wireless Desktop
Klassiek. Draadloos.
Efficiënt.

HP's draadloze desktop
C6020 full-size toetsenbord
en muis presteren
uitstekend. Gemakkelijke
besturing van je computer
en directe toegang tot
Windows 8.
Draadloze vrijheid
●
Kabelvrije verbinding met toetsenbord en muis tot op 10 meter afstand via de
handige 2,4-GHz USB-dongel.
Performancetoetsen
●
Het full-size toetsenbord met moderne chiclet-stijl toetsen biedt toegang tot
de magie van Windows 10 via speciale functietoetsen en toetsen voor
multimediabesturing.
Gemakkelijke optische controle
●
De vloeiende vorm en de afgeronde zijden bieden een uitstekend comfort. Een
lasersensor zorgt voor precieze tracking en de batterij gaat tot 30 maanden
mee.
1

Pluspunten:
●
Een lampje op de Num lock- en Caps locktoetsen laat zien of deze functies zijn
ingeschakeld. Een ander ledlampje waarschuwt als de batterij bijna leeg is.
●

Lange reeksen getallen en berekeningen invoeren in spreadsheets of financiële
programma's is heel eenvoudig met de numerieke toetsen en optionele
documenttoetsen op het toetsenbord.

●

Typ zolang je wilt, want het toetsenbord werkt tot 24 maanden betrouwbaar
op volle batterijen .
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●

Het HP draadloze desktop toetsenbord en de muis zijn compatibel met de
meeste computers en tablets met een Windows-besturingssysteem .
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●

Snel opstarten en afsluiten met de stroombesparende slaapstandtoets die de
batterij spaart als het toetsenbord niet gebruikt wordt.

Datasheet

HP C6020 Wireless Desktop

Afmetingen

Zonder verpakking: Toetsenbord: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Muis: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
In verpakking: 540 x 168 x 48 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 530 gr
In verpakking: 0,87 kg

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

Toetsenbord; Muis; Ontvanger; Documentatie

De levensduur van de batterij varieert met het gebruik en de omgevingscondities. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door
herhaaldelijk gebruik af. Batterijen zijn inbegrepen.
2Compatibel met Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 en 10.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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