Specifikace

HP K3010 Keyboard
Navigace a psaní s nízkým
profilem.

Kabelová klávesnice HP
K3010 poskytuje moderní
přístup k základním
ovládacím prvkům počítače
– pomocí specifických
funkčních kláves k ovládání
systému Windows 10.
Klasická přímočará efektivita
●
Zapomeňte na „datlování“ s velkými klávesami typu „chiclet“ a plnohodnotnou
klávesnicí, která umožňuje pohodlné a uživatelsky přívětivé psaní.
Praktické klávesy
●
Klávesnice vedle klasického psaní nabízí i speciální funkční klávesy pro snadné
ovládání multimédií a přístup ke kouzelné liště, seznamu přepínačů a dalším
položkám systému Windows 8.
Funkce:
●
Numerická klávesnice umožňuje rychlé zadávání čísel a výpočtů v tabulkových
procesorech nebo finančních programech – včetně volitelných kláves pro
ovládání dokumentů.
●

Kabelová klávesnice HP K3010 spolupracuje s většinou počítačů a tabletů s
operačním systémem Windows .
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●

Tlačítko přepnutí do úsporného režimu spánku umožňuje rychlé zapínání a
vypínání.

Specifikace

HP K3010 Keyboard

Rozměry

Bez obalu: 380,2 x 133 x 26,5 mm
Balení: 424 x 161 x 35,5 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,42 kg
Balení: 0,64 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: 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
Kód UPC/EAN: 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

Kompatibilní se systémy Windows Vista, XP, 7, 8 nebo 10.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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