Fişă tehnică

HP K3010 Keyboard
Navigare şi tastare cu
profil redus.

Tastatura cu cablu HP
K3010 este o alternativă
modernă pentru controlul
de bază al computerului –
cu tastele funcţionale
dedicate pentru acces la
Windows 10.
Eficienţă clasică accelerată
●
Tastarea comodă cu tastele mari stil Chiclet pe o tastatură completă
eficientizată asigură o utilizare confortabilă şi prietenoasă.
Taste semnificative
●
Pe lângă simpla tastare, tastatura oferă taste funcţionale speciale, pentru
control multimedia simplu şi acces la bara de butoane, la lista de comutare şi
altele din Windows 8.
Beneficii:
●
Blocul numeric de pe tastatură este conceput pentru introducerea rapidă a
numerelor şi calculelor în foi de calcul sau programe financiare, având incluse
şi taste de control opţionale pentru documente.
●

Tastatura cu cablu HP K3010 funcţionează cu majoritatea computerelor şi
tabletelor cu sisteme de operare Windows .
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●

Pornești şi oprești rapid cu tasta funcţională de repaus a tastaturii.

Fişă tehnică

HP K3010 Keyboard

Dimensiuni

Despachetat: 380,2 x 133 x 26,5 mm
Împachetat: 424 x 161 x 35,5 mm

Greutate

Despachetat: 0,42 kg
Împachetat: 0,64 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: 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
Cod 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

Produs compatibil cu Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 sau 10.
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Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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