גיליון נתונים

HP 39.6 cm (15.6") Wireless Essentials Kit

ערכת הפריטים האלחוטיים
החיוניים של  HPבגודל 39.6
ס"מ ) 15.6אינץ'( הוא המוצר
הנלווה המושלם למחשב הנייד
שברשותך .היא כוללת עכבר
אלחוטי נייד עם  3לחצנים
ושרוול מרופד המגן על המחשב
הנייד שברשותך כשאתה בדרכים.

הגן על המחשב הנייד בנסיעות
● ערכת הפריטים האלחוטיים החיוניים של  HPבגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( הוא המוצר המושלם כמלווה בנסיעות.
שמור את המחשב הנייד שלך בבטחה בתוך התא הפנימי המרופד של השרוול ,חבר בקלות את העכבר האלחוטי HP
 X3000והתחל ליהנות מהחופש של עבודה בדרכים.
תוכנן תוך מחשבה על נוחיותך
● ערכת הפריטים האלחוטיים החיוניים של  HPבגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( הוא המוצר המושלם לשמירה על סדר .היא
מאפשרת גישה קלה לטלפון ,למפתחות ולכרטיסים ,ובו בזמן שומרת בבטחה על המחשב הנייד שלך בתא הפנימי
המרופד.
עיצוב יוקרתי
● השרוול למחשב הנייד של  HPבגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( מדגיש את השרוול השחור המוכר עם שילוב מושלם בין
קווים אפורים קרירים וריפוד פנימי בגוון זהוב חמים .בנוסף ,הפרטים בכיסוי הבד של המסך מוסיפים עומק וממד
להגנה על המחשב הנייד שברשותך.
עיצוב מסוגנן ומושך
● העכבר  HP Mouse X3000המלוטש והמודרני מוסיף מיד חותם של עיצוב אופנתי במיוחד לכל שטח עבודה .ברק
מתוחכם של שחור מבריק ואפור מטאלי .בנוסף ,קווי המתאר המעוגלים מעניקים למוצר את צורתו המושכת.
מפרטים מעודכנים ומשופרים
● העכבר האלחוטי של  HP X3000כולל את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלה אתה משתוקק .החיבור האלחוטי של
 2.4GHzמשחרר אותך מהכבלים .חיי הסוללה נמשכים  12חודשים 1.גלגל הגלילה מפלס את הדרך במהירות בין דפי
האינטרנט והמסמכים .החיישן האופטי פועל על רוב המשטחים.

גיליון נתונים

ערכת פריטים אלחוטיים חיוניים של  HPבגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'(

תאימות

תיק המתאים למסך בגודל של עד  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון; העכבר תואם לכל הפלטפורמות של מחשבים ניידים ושולחניים עם יציאת USB

משקל

מחוץ לאריזה 0.49 :ק"ג
ארוז 0.506 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 19 x 299 x 407 :מ"מ
ארוז 50 x 300 x 420 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנה אחת
P/N: N3U50AA #ABB
קוד UPC/EAN: 889296998808

עכבר אלחוטי ,חיבור מיקרו ,USB-סוללת  ,AAתיק ,מדריך להתחלה מהירה ,אחריות

 1חיי הסוללה תלויים בשימוש

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות .© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש .המאפיינים
הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לדגם .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש
דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
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