Φύλλο δεδομένων

HP K3010 Keyboard
Πλοήγηση και
πληκτρολόγηση χαμηλού
προφίλ.
Το ενσύρματο
πληκτρολόγιο K3010 της
HP παρέχει μια μοντέρνα
προσέγγιση στις βασικές
εργασίες του υπολογιστή
και διαθέτει ειδικά πλήκτρα
λειτουργιών για τα
Windows 10.
Κλασική, βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα
●
Δεν χρειάζεται να ψάχνετε πια τα πλήκτρα. Τα μεγάλα πλήκτρα τύπου chiclet
στο πλήρες βελτιστοποιημένο πληκτρολόγιο παρέχουν μια άνετη και φιλική
προς το χρήστη εμπειρία.
Πρακτικά πλήκτρα
●
Εκτός από την πληκτρολόγηση, το πληκτρολόγιο παρέχει ειδικά πλήκτρα
λειτουργιών για εύκολο έλεγχο πολυμέσων και πρόσβαση στη γραμμή
συμβόλων, τη λίστα εναλλαγής και άλλες λειτουργίες των Windows 8.
Χαρακτηριστικά:
●
Το αριθμητικό πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί για γρήγορη εισαγωγή αριθμών
και υπολογισμούς σε υπολογιστικά φύλλα ή οικονομικά προγράμματα, ενώ
περιλαμβάνει προαιρετικά πλήκτρα ελέγχου εγγράφων.
●

Το ενσύρματο πληκτρολόγιο HP K3010 λειτουργεί με τους περισσότερους
υπολογιστές και tablet με Windows .
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●

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε γρήγορα το πληκτρολόγιο με το
πλήκτρο αδράνειας που εξοικονομεί ενέργεια.

Φύλλο δεδομένων

HP K3010 Keyboard

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 380,2 x 133 x 26,5 mm
Συσκευασμένο: 424 x 161 x 35,5 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,42 kg
Συσκευασμένο: 0,64 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

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
UPC/EAN code: 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

Συμβατότητα με Windows Vista, XP, 7, 8 και 10.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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