Dataark

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

HP Wireless
Essentials-settet på 39,6
cm (15,6") er det perfekte
tilbehøret til den bærbare
PC-en. Det inkluderer en
3-knappers trådløs mobil
mus og en polstret veske
som beskytter den bærbare
PC-en når du er på farten.

Beskytt den bærbare når du reiser
●
HP Wireless Essentials-settet på 39,6 cm (15,6") er den perfekte ledsageren
på reiser. Oppbevar den bærbare PC-en trygt i den polstrede innerlommen i
vesken og plugg inn og nyt friheten i å arbeide med HP trådløs mus X3000,
uansett hvor du drar.
Laget med tanke på komfort
●
HP Wireless Essentials-settet på 39,6 cm (15,6”) er perfekt til å holde orden på
alt. Du har lett tilgang til telefon, nøkler og billetter, samtidig som den bærbare
PC-en ligger godt polstret i innerlommen.
Stilfull design
●
HPs veske for bærbare PC-er på opptil 39,6 cm (15,6") fremhever den
tradisjonelle svarte vesken med en perfekt kombinasjon av kjølige grå innslag
og solfylt gullfarget innside. Pluss stoffdetaljer som gir beskyttelsen for den
bærbare PC-en både dybde og dimensjon.
Stilig, attraktiv design
●
Den elegante og moderne HP mus X3000 gir alle arbeidsplasser et
umiddelbart preg av trendsettende stil. Glanset svart og metallisk grått
skinner sofistikert. Og den kurvede silhuetten gir en forlokkende form.
Nye, forbedrede spesifikasjoner
●
HP trådløs mus X3000 har den nyeste teknologien du trenger. En 2,4 GHz
trådløs tilkobling gjør deg fri. Batteriet varer i 12 måneder. Med rullehjulet kan
du fly gjennom Internett og dokumenter. Den optiske sensoren virker på de
fleste overflater.
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Kompatibilitet

Vesken passer til skjermer på opptil 39,6 cm (15,6”) diagonalt; Musen er kompatibel med alle bærbare og
stasjonære plattformer som har USB-port

Mål

Pakket ut: 407 x 299 x 19 mm
Pakket: 420 x 300 x 50 mm

Vekt

Pakket ut: 0,49 kg
Pakket: 0,506 kg

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

Trådløs mus, USB-mikrodongel, AA-batteri, veske, Hurtigstart-veiledning, garanti
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Batteritiden avhenger av bruk

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil
eller utelatelser.
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