Спецификация

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Комплектът HP Wireless
Essentials – 39,6 см (15,6
инча), е идеалното
допълнение към вашия
преносим компютър. Той
включва безжична мишка
с 3 бутона и подплатен
калъф, който предпазва
вашия преносим
компютър, когато сте
навън.

Защитете вашия преносим компютър при пътуване
●
Комплектът HP 39,6 см (15,6 инча) Wireless Essentials е идеалният спътник
за всяко пътуване. Съхранявайте безопасно вашия преносим компютър в
подплатеното вътрешно отделение на калъфа, просто свържете и се
наслаждавайте на свободата да работите с безжичната мишка HP X3000
за преносим компютър, където и да отидете.
Проектиран с мисъл за вашето удобство
●
Комплектът HP Wireless Essentials – 39,6 см (15,6 инча) е идеален, за да ви
помогне да бъдете организирани. Позволява лесен достъп до вашия
телефон, ключове и билети, като пази на сигурно място вашия преносим
компютър в подплатеното вътрешно отделение.
Отличителен дизайн
●
Калъфът за преносим компютър на HP – 39,6 см (15,6 инча) допълва
традиционния черен калъф с перфектна комбинация от модни сиви
акценти и слънчево златна вътрешност. Освен това детайлите на панела
от плат добавят дълбочина и друго измерение на защитата на вашия
преносим компютър.
Стилен, привлекателен дизайн
●
Гладката и модерна мишка HP X3000 добавя изтънченост към актуалния
стил на работната ви среда. Лъскаво черно и сив металик придават
неподправена елегантност. А заобленият силует загатва за неустоима
съблазън.
Актуализирани и подобрени характеристики
●
Безжичната мишка HP X3000 съчетава най-модерните технологии, за
които можете да мечтаете. А безжичната връзка със скорост 2,4 GHz ви
дава изключителна свобода. Животът на батерията е 12 месеца.
Скролерът ви помага да преминавате от сайт на сайт и през множеството
документи. Оптичният сензор работи върху повечето повърхности.
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Съвместимост

Чантата е подходяща за екран с диагонал до 39,6 см (15,6 инча); Мишката е съвместима с всички
преносими и настолни платформи с USB порт

Размери

без опаковка: 407 x 299 x 19 мм
Опакован: 420 x 300 x 50 мм

Тегло

без опаковка: 0,49 кг
Опакован: 0,506 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: N3U50AA #ABB
UPC/EAN код: 889296998808

Какво има в кутията

Безжична мишка, USB микрохардуерен ключ, батерия AA, кутия, начално ръководство, гаранция
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Животът на батерията зависи от използването

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните
характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са
указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.
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