Спецификация

HP K3010 Keyboard
Нископрофилна
навигация и писане.

Клавиатурата с кабел HP
K3010 предоставя
модерен подход към
основните функции за
управление на компютъра
със специални
функционални клавиши за
Windows 10.
Класическа елегантна ефективност
●
С големите отделни клавиши, които предоставят удобна и лесна работа,
не е нужно да се взирате и да търсите в клавиатурата.
Клавиши с цел
●
Клавиатурата предлага много повече от писане – специалните
функционални клавиши ви позволяват лесно да управлявате
мултимедийно съдържание и да осъществявате достъп до Charms Bar,
Switch List и други функции на Windows 8.
Изобразяване:
●
Цифровата част на клавиатурата е предназначена за бързо въвеждане на
числа и изчисления в електронни таблици или финансови програми –
включително допълнителни клавиши за управление на документи.
●

Клавиатурата с кабел HP K3010 работи с повечето компютри и таблети,
които използват операционна система Windows .
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●

Бързо включвайте и изключвайте клавиатурата с функционалния клавиш
за пестене на енергия.

Спецификация

HP K3010 Keyboard

Размери

без опаковка: 380,2 x 133 x 26,5 мм
Опакован: 424 x 161 x 35,5 мм

Тегло

без опаковка: 0,42 кг
Опакован: 0,64 кг

Гаранция

2 години търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: P0Q50AA #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 код: A2M: 889894138415; A2Q: 889894138453; AB6: 889894138132; AB7: 889894138170; AB8:
889894138262; AB9: 889894138217; ABB: 889894138460; ABD: 889894138118; ABE: 889894138231; ABF:
889894138163; ABH: 889894138194; ABN: 889894138323; ABS: 889894138309; ABT: 889894138286; ABU:
889894138279; ABV: 889894138293; ABX: 889894138316; ABY: 889894138330; ABZ: 889894138187; AC0:
889894138125; AC3: 889894138101; ACB: 889894138224; ACQ: 889894138439; AK9: 889894138484; AKB:
889894138149; AKC: 889894138347; AKD: 889894138200; AKE: 889894138361; AKN: 889894138378; AKQ:
889894138392; AKR: 889894138156; AKS: 889894138354; ARK: 889894138408; B13: 889894138477; B15:
889894138446; B1T: 889894138422; BED: 889894138385; UUW: 889894138255; UUZ: 889894138248

Съвместимост с Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 или 10.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните
характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са
указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.
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