Karta produktu

HP C6020 Wireless Desktop
Klasyczny.
Bezprzewodowy.
Wydajny.
Bezprzewodowa klawiatura
i mysz HP C6020 do
komputerów biurkowych to
uosobienie elegancji i
wydajności. Komfortowe
sterowanie komputerem z
wygodnym dostępem do
funkcji systemu Windows 8.
Swoboda łączności bezprzewodowej
●
Wygodna przystawka USB 2,4 GHz zapewnia bezprzewodową łączność
klawiatury i myszy w promieniu nawet 10 m (30 stóp).
Klawisze zapewniające wydajną pracę
●
Nowoczesne wyspowe klawisze w kompletnej klawiaturze pozwalają korzystać
z magii systemu Windows 10 dzięki obecności dedykowanych klawiszy
funkcyjnych i uproszczonemu sterowaniu multimediami.
Wygodne sterowanie optyczne
●
Elegancka, łukowa konstrukcja i komfortowe krawędzie boczne zapewniają
maksymalną wygodę. Czujnik laserowy gwarantuje jednocześnie precyzję
sterowania. A to wszystko przy żywotności baterii wynoszącej nawet 30
miesięcy.
1

Obejmuje:
●
Miniaturowe diody na klawiszach Num Lock i Caps Lock informują o włączeniu
tych funkcji. Produkt jest również wyposażony w diodę informującą o niskim
poziomie naładowania baterii.
●

Wprowadzanie długich sekwencji wartości liczbowych i obliczeń w arkuszach
kalkulacyjnych lub aplikacjach finansowych jest łatwiejsze z użyciem
klawiatury numerycznej – wyposażonej w opcjonalne klawisze sterowania
dokumentami.

●

Baterie klawiatury zapewniają możliwość niezawodnej pracy i pisania przez
nawet 24 miesiące .
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●

Bezprzewodowa klawiatura i mysz HP do komputerów przenośnych są zgodne
z większością komputerów i tabletów korzystających z systemu operacyjnego
Windows .
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●

Klawisz funkcyjny energooszczędnego trybu uśpienia na klawiaturze
umożliwia szybkie włączanie i wyłączanie urządzenia, ograniczając zużycie
baterii.

Karta produktu

HP C6020 Wireless Desktop

Wymiary

Z opakowania: Klawiatura: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Mysz: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Zapakowane: 540 x 168 x 48 mm

Waga

Z opakowania: 0,53 kg
Zapakowane: 0,87 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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
Kod 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

Zawartość opakowania

Klawiatura; Mysz; Odbiornik; Dokumentacja

Czas pracy baterii zależy od użytkowania i warunków otoczenia. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Baterie
wchodzą w skład zestawu.
2Produkt zgodny z systemami Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 lub 10.
1

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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