Specifikace

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Sada HP 39,6 cm (15,6")
Wireless Essentials je
perfektním doplňkem
vašeho notebooku.
Obsahuje 3tlačítkovou
bezdrátovou mobilní myš a
polstrované pouzdro
chránící notebook na
cestách.

Chrání notebook na cestách
●
Sada HP 39,6 cm (15,6") Wireless Essentials je výborným společníkem na
cesty. Polstrovaný vnitřní oddíl pouzdra ochrání notebook a bezdrátová myš
HP X3000, kterou stačí jen zapojit, zase zajistí volnost při práci na cestách.
Navrženo pro vaše pohodlí
●
Sada HP 39,6 cm (15,6") Wireless Essentials je perfektním pomocníkem pro
udržení pořádku. Zajistí snadný přístup k mobilnímu telefonu, klíčům nebo
lístkům, zatímco notebook bude dokonale chráněn v polstrovaném vnitřním
oddílu.
Jedinečný design
●
Pouzdro na notebook HP s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") v tradičním černém
provedení zdobí skvělá barevná kombinace chladných odstínů šedé a
zlatavého interiéru. Dekorativní látkový potah zvětšuje objem a hloubku
ochranného pouzdra.
Stylový a atraktivní vzhled
●
Elegantní a moderní myš HP X3000 ihned přidá každému pracovnímu
prostředí styl. Lesklý černý a kovově šedý povrch dotváří elegantní vzhled.
Použité křivky evokují svůdný tvar.
Aktualizované a rozšířené vlastnosti
●
Bezdrátová myš HP X3000 nabízí vytoužené nejnovější technologie. S
bezdrátovým připojením 2,4 GHz nebudete ničím omezováni. Životnost baterie
je 12 měsíců. Pomocí kolečka můžete bleskurychle procházet dokumenty a
webové stránky. Optický snímač funguje na většině povrchů.
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Kompatibilita

Do pouzdra se vejde notebook s úhlopříčkou až 39,6 cm (15,6"); Myš je kompatibilní se všemi platformami
notebooků a stolních počítačů s portem USB

Rozměry

Bez obalu: 407 x 299 x 19 mm
Balení: 420 x 300 x 50 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,49 kg
Balení: 0,506 kg

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: N3U50AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889296998808

Co je obsaženo v krabici

Bezdrátová myš, mikropřijímač USB, baterie AA, pouzdro, příručka Začínáme, záruka
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Životnost baterie závisí na využití.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
11/15

