Karta produktu

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Torba HP Wireless
Essentials 39,6 cm (15,6”)
jest idealnym
uzupełnieniem komputera
przenośnego. Zestaw
zawiera bezprzewodową
mysz mobilną z 3
przyciskami oraz
wyściełany futerał, który
chroni komputer przenośny
podczas podróży.

Ochrona notebooka w podróży
●
Torba HP Wireless Essentials 39,6 cm (15,6”) jest idealnym towarzyszem
podróży. Komputer przenośny można przechowywać w bezpiecznej,
wyściełanej przegrodzie wewnętrznej torby. Wystarczy podłączyć
bezprzewodową mysz HP X3000 i już można cieszyć się swobodą pracy w
podróży, niezależnie od miejsca.
Zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownika
●
Torba HP Wireless Essentials 39,6 cm (15,6”) pomaga przechowywać
przedmioty w zorganizowany sposób. Zapewnia łatwy dostęp do telefonu,
kluczy i biletów, a jednocześnie chroni komputer przenośny w wyściełanej
przegrodzie.
Charakterystyczna konstrukcja
●
Etui HP na komputer przenośny 39,6 cm (15,6") to połączenie tradycyjnej
czerni z szarymi akcentami i złocistym wnętrzem. Wstawki z tkaniny
dodatkowo zwiększają atrakcyjność tego futerału.
Stylowa, atrakcyjna konstrukcja
●
Elegancka i nowoczesna mysz HP X3000 nadaje modny wygląd każdej
przestrzeni roboczej. Błyszcząca czerń i metaliczna szarość świadczą o
wyrafinowaniu. Wygięta linia uwodzi kształtem.
Zaktualizowane, ulepszone charakterystyki techniczne
●
Bezprzewodowa mysz HP X3000 jest wyposażona w najnowsze technologie.
Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz zapewnia swobodę pracy. Okres
eksploatacji baterii wynosi 12 miesięcy. Kółko ułatwia poruszanie się po
Internecie i dokumentach. Czujnik optyczny działa na większości powierzchni.
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Zgodność

Futerał pasuje do ekranów o przekątnej do 39,6 cm (15,6"); Mysz jest zgodna ze wszystkimi komputerami
przenośnymi i biurkowymi wyposażonymi w port USB

Wymiary

Z opakowania: 407 × 299 × 19 mm
Zapakowane: 420 × 300 × 50 mm

Waga

Z opakowania: 0,49 kg
Zapakowane: 0,506 kg

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Mysz bezprzewodowa, mikroodbiornik USB, bateria AA, obudowa, skrócona instrukcja obsługi, gwarancja
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Czas pracy baterii zależy od sposobu pracy

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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