Folha de Dados

HP K3010 Keyboard
Navegação e digitação de
baixo perfil.

O teclado com fios HP
K3010 proporciona uma
abordagem moderna ao
ponto mais básico do
controlo de computadores:
com teclas de função
designadas para acesso ao
Windows 10.
Eficiência clássica simplificada
●
Acabe com a busca pela tecla correta, graças às teclas grandes tipo chiclete
integradas num teclado de tamanho completo que proporciona uma
experiência confortável e de fácil utilização.
Teclas com um objetivo
●
Mais do que simplesmente digitar, o teclado disponibiliza teclas de função
especiais que permitem um controlo multimédia simples, bem como acesso à
barra de atalhos, à lista de aplicações e muito mais no Windows 8.
Características:
●
O teclado numérico foi concebido para uma rápida introdução de números e de
cálculos em programas financeiros ou folhas de cálculo: incluindo teclas de
controlo de documentos opcionais.
●

O Teclado com fios HP K3010 é compatível com a maior parte dos
computadores e tablets que utilizem um sistema operativo Windows .
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●

Ligue e desligue rapidamente com a tecla de função de suspensão que
permite a poupança de energia do teclado.

Folha de Dados

HP K3010 Keyboard

Dimensões

Fora da caixa: 380,2 x 133 x 26,5 mm
Embalado: 424 x 161 x 35,5 mm

Peso

Fora da caixa: 0,42 kg
Embalado: 0,64 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Compatível com o Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 ou 10.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
10/15

