Fişă tehnică

HP C6020 Wireless Desktop
Clasic. Wireless. Eficient.

Performanţă remarcabilă cu
tastatura completă şi
mouse-ul wireless de birou
HP C6020. Controlezi
confortabil computerul, cu
acces comod la Windows 8.

Libertate wireless
●
Conexiune fără restricţii pentru tastatură şi mouse, pe o distanţă de până la 10
m, cu dongle USB convenabil de 2,4 GHz.
Taste performante
●
Tastele moderne stil Chiclet ale tastaturii complete asigură acces la magia
sistemului Windows 10, cu taste funcţionale dedicate şi control multimedia
simplificat.
Control optic confortabil
●
Designul curgător al corpului principal arcuit şi marginile conturate oferă
confortul ideal. În timp ce senzorul cu laser asigură o urmărire foarte precisă.
În plus, o durată de viaţă extinsă a acumulatorului, de până la 30 de luni.
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Beneficii:
●
O luminiţă cât un vârf de creion în partea de sus a tastelor Num Lock şi Caps
Lock indică dacă aceste funcţii au fost activate. De asemenea, un LED indică
nivelul redus al acumulatorului.
●

Introducerea secvenţelor lungi de numere şi calcule în foi de calcul sau
programe financiare este mai simplă cu blocul de taste numerice – inclusiv
taste de control opţionale pentru documente.

●

Tastezi încontinuu – acumulatorii tastaturii pot dura până la 24 de luni de
funcţionare sigură.

●

Tastatura şi mouse-ul wireless de birou de la HP funcţionează cu cele mai
multe computere şi tablete cu sisteme de operare Windows .
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●

Pornești şi oprești rapid, cu tasta de repaus de pe tastatură, reducând
consumul acumulatorului atunci când nu este în uz.

Fişă tehnică

HP C6020 Wireless Desktop

Dimensiuni

Despachetat: Tastatură: 380,2 x 133 x 26,5 mm; mouse: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Împachetat: 540 x 168 x 48 mm

Greutate

Despachetat: 0,53 kg
Împachetat: 0,87 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: 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
Cod 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

Ce se găseşte în cutie

Tastatură; mouse; receptor; documentaţie

Durata de viaţă a acumulatorului depinde de condiţiile de utilizare şi de mediu. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a
utilizării. Acumulatoare incluse.
2Produs compatibil cu Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 sau 10.
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Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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