Karta produktu

HP K3010 Keyboard
Niskoprofilowe
rozwiązanie do nawigacji i
pisania
Przewodowa klawiatura
K3010 firmy HP prezentuje
nowoczesne podejście do
podstaw sterowania
komputerem, oferując
dedykowane klawisze
funkcyjne zapewniające
dostęp do funkcji systemu
Windows 10.

Klasyczna wydajność
●
Duże, wyspowe klawisze w formacie pełnej klawiatury zapewniają komfortowe
i przyjazne środowisko pracy, pozwalając zapomnieć o wyszukiwaniu trudno
dostępnych klawiszy.
Dedykowane klawisze
●
Ta klawiatura umożliwia więcej niż tylko pisanie – specjalne klawisze funkcyjne
pozwalają z łatwością sterować multimediami i zapewniają dostęp do
bocznego paska Charms i listy aktywnych aplikacji w systemie Windows 8 i nie
tylko.
Obejmuje:
●
Klawiatura numeryczna powstała z myślą o szybkim wprowadzaniu wartości
liczbowych i obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych i aplikacjach finansowych – a
dodatkowo jest wyposażona w opcjonalne klawisze sterowania dokumentami.
●

Przewodowa klawiatura HP K3010 jest zgodna z większością komputerów i
tabletów korzystających z systemu operacyjnego Windows .
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●

Klawisz funkcyjny energooszczędnego trybu uśpienia na klawiaturze
umożliwia szybkie włączanie i wyłączanie urządzenia.

Karta produktu

HP K3010 Keyboard

Wymiary

Z opakowania: 380,2 x 133 x 26,5 mm
Zapakowane: 424 x 161 x 35,5 mm

Waga

Z opakowania: 0,42 kg
Zapakowane: 0,64 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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
Kod 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

Produkt zgodny z systemami Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 lub 10.
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Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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