Dataark

HP C6020 Wireless Desktop
Klassisk. Trådløs.
Effektiv.

Stilig ytelse med HP
Wireless Desktop
C6020-tastatur og -mus.
Kontroller datamaskinen
enkelt med praktisk tilgang
til Windows 8.

Trådløs frihet
●
Trådløs tilkobling for tastaturet og musen fra opptil 10 m unna med en
praktisk 2,4 GHz USB-dongle.
Ytelsestaster
●
Moderne taster i lavprofil-stil tilpasset tastaturdesignet gir tilgang til Windows
10-magien med bestemte funksjonstaster og forenklet multimediekontroll.
Komfortabel optisk kontroll
●
Det bølgende designet på den buede hoveddelen og markerte sider gir ideell
komfort. Mens lasersensoren gir svært presis sporingskontroll. Alt med opptil
30-måneders utvidet batterilevetid.
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Med:
●
Et lite lys på tastene Num Lock og Caps Lock angir om disse funksjonene er
aktivert. Inkluderer også en lampe som indikerer lavt batterinivå.
●

Angi lange tallsekvenser og beregninger i regneark eller økonomiske
programmer, noe som er enklere med det numeriske tastaturet – inkludert
valgfrie dokumentkontrollknapper.

●

Fortsett å skrive, med tastaturbatterier som gir pålitelig ytelse i opptil 24
måneder .
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●

HP Wireless Desktop-tastaturet og -musen fungerer med de fleste
datamaskiner og nettbrett som bruker Windows-operativsystemer .
2

●

Slå raskt av og på med tastaturets strømsparende hvilemodusfunksjonstast,
samtidig som du reduserer batteriforbruk når det ikke er i bruk.

Dataark

HP C6020 Wireless Desktop

Mål

Pakket ut: Tastatur: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Mus: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Pakket: 540 x 168 x 48 mm

Vekt

Pakket ut: 0,53 kg
Pakket: 0,87 kg

Garanti

2-årig HP kommersiell garanti

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

Tastatur; Mus; Mottaker; Dokumentasjon

Batteriets driftstid avhenger av bruk og miljøforhold. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og etter bruk. Batterier er inkludert.
Kompatibel med Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 og 10.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil
eller utelatelser.
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