Adatlap

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

A 39,6 cm-es (15,6"-es) HP
Wireless Essentials Kit
noteszgépe tökéletes
kiegészítője. A csomag egy
háromgombos vezeték
nélküli egeret és egy
párnázott táskát tartalmaz,
amely utazás közben is
megóvja noteszgépét.

Védelem a noteszgépnek utazás közben
●
A 39,6 cm-es (15,6"-es) Wireless Essentials Kit a tökéletes társ az utazáshoz.
Noteszgépét biztonságosan tárolhatja a táska párnázott belső rekeszében, a
HP X3000 vezeték nélküli egeret egyszerűen csatlakoztatva pedig bárhol
dolgozhat.
Kompromisszumok nélküli kényelem
●
A 39,6 cm-es (15,6"-es) HP Wireless Essentials Kit segítségével
rendszerezetten tárolhatja eszközeit. Könnyedén hozzáférhet a telefonjához,
kulcsaihoz és okmányaihoz, noteszgépét pedig a biztonságos, párnázott belső
rekeszben tarthatja.
Sajátos dizájn
●
A 39,6 cm-es (15,6"-es) HP noteszgéptáska kialakításában szürke díszítések
és napsárga belső felületek teszik különlegessé a klasszikus fekete színvilág
elegáns megjelenését. A szövetlapok mintázata emellett további mélységgel
és egyedi részletekkel egészíti ki a táska védelmi funkcióit.
Elegáns, vonzó kialakítás
●
Az elegáns és modern HP egér X3000 azonnal trendivé varázsol bármely
munkahelyet. A fényes fekete és fémes szürke elemek finoman csillognak. Az
íves körvonalak pedig csábító formát hoznak létre.
Korszerűsített, továbbfejlesztett jellemzők
●
A HP X3000 vezeték nélküli egér a legújabb technológiával van felszerelve. A
2,4 Ghz-es vezeték nélküli kapcsolat korlátok nélküli használatot biztosít. Az
elem élettartama 12 hónap . A görgetőkerékkel egy pillanat alatt
végigpörgetheti a weblapokat és a dokumentumokat. Az optikai érzékelő a
legtöbb felületen működik.
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Kompatibilitás

A táskában legfeljebb 39,6 cm (15.6") képátlójú noteszgép tárolható; Az egér kompatibilis minden olyan
noteszgéppel és asztali platformmal, amely rendelkezik USB-csatlakozóval

Méretek

Kicsomagolva: 407 x 299 x 19 mm
Csomagolva: 420 x 300 x 50 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,49 kg
Csomagolva: 0,506 kg

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: N3U50AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889296998808

A doboz tartalma

Vezeték nélküli egér, USB mikrohardverkulcs, AA akkumulátor, tok, gyors üzembe helyezési útmutató, jótállás

Az akkumulátor-üzemidő a használattól függ
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
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