Fişă tehnică

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Kitul HP Wireless Essentials
de 39,6 cm (15,6") vă
completează perfect
notebook-ul. Include un
mouse mobil wireless cu 3
butoane şi o mapă căptuşită
pentru a vă proteja
notebook-ul când călătoriţi.
Protejaţi-vă computerul portabil când călătoriţi
●
Kitul HP Wireless Essentials de 39,6 cm (15,6") este partenerul de călătorie
perfect. Ţineţi în siguranţă notebook-ul în compartimentul interior căptuşit al
mapei, conectaţi-l şi bucuraţi-vă de libertatea de a lucra cu mouse-ul wireless
HP X3000 oriunde aţi merge.
Proiectat ţinând cont de confortul dvs.
●
Kitul HP Wireless Essentials de 39,6 cm (15,6") este perfect pentru a vă ajuta
să rămâneţi organizat. Permite accesul simplu la telefon, la chei şi la bilete,
protejând totodată notebook-ul în compartimentul interior căptuşit.
Design deosebit
●
Mapa de notebook HP de 39,6 cm (15,6") accentuează mapa tradiţională
neagră cu combinaţia perfectă dintre accentele de gri şi interioarele aurii. În
plus, detaliile peretelui textil adaugă profunzime şi dimensiune protecţiei
notebook-ului.
Design elegant, atractiv
●
Mouse-ul elegant şi modern HPX3000 aduce o notă de eleganţă rafinată în
orice spaţiu de lucru. Negrul lucios şi griul metalic strălucesc sofisticat. În plus,
silueta curbată îi conferă o formă seducătoare.
Specificaţii actualizate, îmbunătăţite
●
Mouse-ul wireless HP X3000 dispune de cea mai recentă tehnologie la care
visaţi. Conexiunea wireless de 2,4 GHz vă eliberează. Durata de viaţă a
acumulatorului este de 12 luni. Rotiţa de derulare vă poartă pe Web şi prin
documente. Senzorul optic funcţionează pe majoritatea suprafeţelor.
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Compatibilitate

Geantă pentru ecrane cu diagonala de până la 39,6 cm (15,6"); mouse compatibil cu toate platformele de
notebook-uri şi computere de birou cu port USB

Dimensiuni

Despachetat: 407 x 299 x 19 mm
Împachetat: 420 x 300 x 50 mm

Greutate

Despachetat: 0,49 kg
Împachetat: 0,506 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Informaţii suplimentare

număr produs: N3U50AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889296998808

Ce se găseşte în cutie

Mouse wireless, dongle miniatural USB, baterie AA, geantă, ghid de pornire rapidă, garanţie
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Durata acumulatorului depinde de utilizare

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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