Folha de Dados

HP C6020 Wireless Desktop
Clássico. Sem fios.
Eficiente.

Desempenho elegante, com
o teclado de tamanho
completo e rato sem fios HP
C6020. Controle o seu
computador de forma
confortável com um acesso
conveniente ao Windows 8.
Liberdade sem fios
●
Ligação sem fios para o teclado e rato até 30 pés (10 m) com um conveniente
dongle USB de 2,4 GHz.
Teclas de desempenho
●
As teclas modernas tipo chiclete integradas no design do teclado de tamanho
completo proporcionam acesso à magia do Windows 10, com teclas de função
designadas e controlo multimédia simplificado.
Controlo ótico confortável
●
O design fluido da estrutura principal e os lados arredondados proporcionam o
conforto ideal. Enquanto o sensor laser proporciona um controlo de
seguimento extremamente preciso. Tudo isto com uma duração prolongada
das pilhas de até 30 meses.
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Características:
●
Um led do tamanho da ponta de uma caneta na parte superior das teclas Num
Lock e Caps Lock indica se estas funções se encontram ativas. Inclui também
um LED com aviso de pilhas fracas.
●

A introdução de longas sequências de números e cálculos em programas
financeiros ou folhas de cálculo é mais simples com o teclado numérico do
teclado, que inclui teclas de controlo de documentos opcionais.

●

Continue a teclar: as pilhas do teclado possuem uma duração de até 24 meses ,
com um desempenho fiável.

●

O teclado e rato sem fios Wireless Desktop HP são compatíveis com a maior
parte dos computadores e tablets que utilizem um sistema operativo
Windows .
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●

Ligue e desligue rapidamente com a tecla de função de suspensão que
permite a poupança de energia do teclado, ao mesmo tempo que reduz o
consumo das pilhas quando não está em utilização.

Folha de Dados

HP C6020 Wireless Desktop

Dimensões

Fora da caixa: teclado: 380,2 x 133 x 26,5 mm; rato: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Embalado: 540 x 168 x 48 mm

Peso

Fora da caixa: 0,53 kg
Embalado: 0,87 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Teclado; rato; recetor; documentação

A duração das pilhas depende da utilização e das condições ambientais. A capacidade máxima das pilhas irá diminuir naturalmente com a utilização e ao longo do
tempo. Pilhas incluídas.
2Compatível com o Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 ou 10.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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