Folha de Dados

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

O Kit de Essenciais Sem Fios
HP de 39,6 cm (15,6 pol.) é
o complemento perfeito
para o seu portátil. Inclui um
rato portátil sem fios de 3
botões e uma mala
almofadada para proteger o
seu portátil enquanto viaja.
Proteja o seu notebook em viagem
●
O Kit de Essenciais Sem Fios HP de 39,6 cm (15,6 pol.) é o companheiro de
viagem perfeito. Mantenha o seu portátil em segurança no compartimento
almofadado interior da mala e basta ligar e desfrutar da liberdade de trabalhar
com o Rato Sem Fios HP X3000 onde quer que vá.
Concebido com o seu conforto em mente
●
O Kit de Essenciais Sem Fios HP de 39,6 cm (15,6 pol.) é perfeito para o ajudar
a manter-se organizado. Permite um acesso fácil ao seu telefone, chaves e
bilhetes enquanto mantém o seu portátil seguro no compartimento
almofadado interior.
Design distinto
●
A Mala para Portátil HP de 39,6 cm (15,6 pol.) faz sobressair a tradicional mala
preta com uma combinação perfeita de tons cinza com interiores em tons
quentes dourados. Além disso, os detalhes nos painéis de tecido dão
profundidade e dimensão à proteção do seu portátil.
Design cheio de estilo e atrativo
●
O Rato HP elegante e moderno X3000 adiciona um toque instantâneo de estilo
a qualquer espaço de trabalho. O preto lustroso e o cinzento metálico brilham
com sofisticação. Além disso, a sua silhueta curvilínea dá-lhe um formato
sedutor.
Especificações atualizadas e melhoradas
●
O Rato Sem Fios HP X3000 inclui a mais recente tecnologia que procura. A
ligação sem fios de 2,4 GHz liberta-o dos fios. A duração da bateria é de 12
meses. A roda do rato deslizana web e nos documentos. O sensor ótico
funciona na maioria das superfícies.
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Compatibilidade

Mala adequada para ecrã até 39,6 cm (15,6 pol.) na diagonal; O rato é compatível com todas as plataformas de
computador de secretária e portátil com porta USB

Dimensões

Fora da caixa: 407 x 299 x 19 mm
Embalado: 420 x 300 x 50 mm

Peso

Fora da caixa: 0,49 kg
Embalado: 0,506 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Rato sem fios, micro dongle USB, pilha AA, estojo, guia de iniciação rápida, garantia
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A duração da bateria depende da sua utilização

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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