Datasheet

HP K3010 Keyboard
Navigeer en typ op een
plat toetsenbord.

HP's bekabelde toetsenbord
K3010 biedt een eigentijdse
vorm van
computernavigatie met
speciale functietoetsen voor
Windows 10.

Klassiek, gestroomlijnd en efficiënt
●
Werk handig en gemakkelijk met een gestroomlijnd full-size toetsenbord met
chiclet-stijl toetsen.
Functionele toetsen
●
Niet alleen kun je gemakkelijk typen, het toetsenbord bevat ook speciale
functietoetsen voor eenvoudige multimediabesturing, toegang tot de Windows
8 Charms-balk, Switch-lijst en meer.
Pluspunten:
●
De numerieke toetsen op het toetsenbord, inclusief optionele
documenttoetsen, zijn ideaal om snel getallen en berekeningen in te voeren in
spreadsheets of financiële programma's.
●

Het HP bekabelde toetsenbord K3010 is compatibel met de meeste computers
en tablets met een Windows-besturingssysteem .
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●

Snel opstarten en afsluiten met de stroombesparende slaapstandtoets op het
toetsenbord.

Datasheet

HP K3010 Keyboard

Afmetingen

Zonder verpakking: 380,2 x 133 x 26,5 mm
In verpakking: 424 x 161 x 35,5 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,42 kg
In verpakking: 0,64 kg

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Compatibel met Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 of 10.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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