Φύλλο δεδομένων

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Το κιτ βασικού ασύρματου
εξοπλισμού HP 39,6 cm
(15,6") συμπληρώνει
ιδανικά το φορητό
υπολογιστή σας.
Περιλαμβάνει ασύρματο
φορητό ποντίκι 3 κουμπιών
και επενδυμένη θήκη
μεταφοράς για την
προστασία του φορητού
υπολογιστή σας κατά τις
μετακινήσεις σας.

Προστατεύστε τον φορητό υπολογιστή σας όταν ταξιδεύετε
●
Το κιτ βασικού ασύρματου εξοπλισμού HP 39,6 cm (15,6") είναι ο ιδανικός
σύντροφός σας για τα ταξίδια. Προφυλάξτε το φορητό υπολογιστή σας
τοποθετώντας τον στην επενδυμένη εσωτερική θήκη και απολαύστε την
ελευθερία που σας προσφέρει το ασύρματο ποντίκι ΗΡ X3000, όπου κι αν
βρίσκεστε.
Σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεσή σας
●
Το κιτ βασικού ασύρματου εξοπλισμού HP 39,6 cm (15,6") είναι ιδανικό για να
είστε πάντα οργανωμένοι. Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο τηλέφωνο,
τα κλειδιά και τα εισιτήριά σας, ενώ ο φορητός υπολογιστής παραμένει
ασφαλής στον επενδυμένο εσωτερικό χώρο.
Σχεδίαση που ξεχωρίζει
●
Η θήκη φορητού υπολογιστή HP 39,6 cm (15,6") διαθέτει τέλειο συνδυασμό
γκρι τόνων και εσωτερικών χώρων σε φωτεινό χρυσό χρώμα που την κάνουν
να ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές μαύρες θήκες. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες
από ύφασμα προσθέτουν βάθος και διάσταση στην προστασία του φορητού
υπολογιστή σας.
Κομψή, ελκυστική σχεδίαση
●
Το κομψό και μοντέρνο ποντίκι HP X3000 προσθέτει στυλ σε όλους τους
χώρους εργασίας. Το γυαλιστερό μαύρο και μεταλλικό γκρι χρώμα
προσδίδουν εξεζητημένη εμφάνιση. Επιπλέον, το γεμάτο καμπύλες σχήμα
του είναι σαγηνευτικό.
Βελτιωμένες προδιαγραφές
●
Το ασύρματο ποντίκι HP X3000 διαθέτει την τελευταία τεχνολογία που
αναζητάτε. Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz σάς απελευθερώνει. Η μπαταρία
διαρκεί 12 μήνες. Ο τροχός κύλισης προσφέρει γρήγορη μετακίνηση στο web
και στα έγγραφα. Ο οπτικός αισθητήρας λειτουργεί στις περισσότερες
επιφάνειες.
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Συμβατότητα

Η θήκη δέχεται οθόνες έως 39,6 cm (15,6"). Το ποντίκι είναι συμβατό με όλες τις πλατφόρμες φορητών και
επιτραπέζιων υπολογιστών που διαθέτουν θύρα USB.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 407 x 299 x 19 mm
Συσκευασμένο: 420 x 300 x 50 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,49 kg
Συσκευασμένο: 0,506 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ασύρματο ποντίκι, USB micro dongle, μπαταρία AA, θήκη, οδηγός γρήγορης έναρξης, εγγύηση
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Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση.

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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