Datasheet

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

De HP 15,6-inch (39,6-cm)
Wireless Essentials-kit
vormt het ideale accessoire
voor uw notebook. De kit
bestaat uit een optische
muis met 3 knoppen en een
gevoerde tas die uw
notebook overal beschermt.
Bescherming voor uw notebook onderweg
●
De HP 15,6-inch (39,6-cm) Wireless Essentials-kit is de ideale reisgezel. Uw
notebook zit veilig in het gevoerde binnenvak van de tas en met de HP
draadloze muis X3000 kunt u overal vrij werken.
Ontworpen met het oog op uw comfort
●
De HP 15,6-inch (39,6-cm) Wireless Essentials-kit helpt u om alles
overzichtelijk mee te nemen. Uw telefoon, sleutels en kaartjes zijn binnen
handbereik en uw notebook zit stevig in het gevoerde binnenvak.
Stijlvol design
●
De HP notebooktas 15,6-inch (39,6-cm) is een traditionele, zwarte tas die
opvalt door zijn fraaie grijze accenten en de vrolijke gele binnenzijde.
Bekledingsdetails geven de bescherming van uw notebook een extra dimensie.
Stijlvol, aantrekkelijk design
●
De elegante, moderne HP muis X3000 geeft elke werkplek direct een trendy
uitstraling. Glanzend zwart en een geraffineerde metallic-grijze glans. Het
gebogen silhouet oogt verleidelijk.
Nieuwe, uitgebreide specificaties
●
De HP draadloze muis X3000 beschikt over de allernieuwste technologie.
2,4-GHz draadloze connectiviteit geeft u alle vrijheid. Batterijlevensduur van
12 maanden. Met het scrollwieltje scrolt u supersnel door webpagina's en
documenten. Optische sensor werkt op vrijwel elk oppervlak.
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Compatibiliteit

De tas is geschikt voor devices met een schermgrootte tot 15,6-inch (39,6-cm) diagonaal; De muis is bruikbaar
op alle notebook- en desktop-pc's met een USB-poort

Afmetingen

Zonder verpakking: 407 x 299 x 19 mm
In verpakking: 420 x 300 x 50 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 490 gr
In verpakking: 0,506 kg

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

Draadloze muis, USB microdongel, AA-batterij, tas, gids voor snelle installatie, garantie
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De batterijduur hangt af van het gebruik

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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