גיליון נתונים

HP K3010 Keyboard
ניווט והקלדה בפרופיל נמוך.
המקלדת המחווטת  K3010של
 HPמספקת גישה מודרנית
לרכיבי השליטה העיקריים
במחשב  -באמצעות מקשי
פונקציה ייעודיים המשמשים
לגישה אל .Windows 10

יעילות קלאסית משופרת
● הודות למקשים מרווחים בפורמט גדול בסגנון  chicletשל לוח מקשים יעיל בגודל מלא תוכל להקליד בצורה עיוורת
וליהנות מחוויה נוחה וידידותית למשתמש.
מקשים מוכווני מטרה
● אל תסתפק בהקלדה בלבד .המקלדת כוללת מקשי פונקציה מיוחדים המאפשרים שליטה קלה במולטימדיה וגישה לסרגל
צ'ארמס ,ל'רשימת החלפות' ) (Switch Listועוד  -ב.Windows 8-

גיליון נתונים

מקלדת HP K3010

ממדים
משקל
אחריות

מידע נוסף

מחוץ לאריזה 26.5 x 133 x 380.2 :מ"מ
ארוז 35.5 x 161 x 424 :מ"מ
מחוץ לאריזה 0.42 :ק"ג
ארוז 0.64 :ק"ג

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

;ABZ# ;ABY# ;ABX# ;ABV# ;ABU# ;ABT# ;ABS# ;ABN# ;ABH# ;ABF# ;ABE# ;ABD# ;ABB# ;AB9# ;AB8# ;AB7# ;AB6# ;A2Q# ;P/N: P0Q50AA #A2M
#UUZ ;UUW# ;BED# ;B1T# ;B15# ;B13# ;ARK# ;AKS# ;AKR# ;AKQ# ;AKN# ;AKE# ;AKD# ;AKC# ;AKB# ;AK9# ;ACQ# ;AC3; #ACB# ;AC0#
קוד 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
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