Datablad

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

HP Wireless
Essentials-satsen på 39,6
cm (15,6 tum) är det
perfekta komplementet till
din bärbara dator. Den
innehåller en trådlös mobil
mus med tre knappar och
ett vadderat fodral som
skyddar din bärbara dator
på resan.

Skydda din notebook när du reser
●
HP Wireless Essentials-satsen på 39,6 cm (15,6 tum) är det perfekta
resesällskapet. Din bärbara dator är i tryggt förvar i det vadderade innerfacket.
Anslut bara HP X3000 trådlös mus och njut av friheten att kunna arbeta
överallt.
Utformad för bekvämlighet
●
HP Wireless Essential-satsen på 39,6 cm (15,6 tum) hjälper dig att ha koll. Det
är lätt att komma åt telefon, nycklar och biljetter samtidigt som din bärbara
dator är i tryggt förvar i det vadderade innerfacket.
Förnämlig design
●
HPs fodral till bärbar dator på 39,6 cm (1,6 tum) accentuerar det traditionella
svarta fodralet med en perfekt kombination av läckra grå accenter och en
gyllene insida. Dessutom skapar tygdetaljerna på fodralet djup och ger det en
extra dimension.
Snygg, elegant design
●
Den smidiga och moderna HP-musen X3000 ger omedelbart arbetsplatsen ett
trendigt intryck. Glansigt svart och gråmetallic ger sofistikerad elegans. Den
kurviga silhuetten ger den också en förförisk form.
Uppdaterade, utökade spec.
●
HP X3000 trådlös mus innehåller den senaste tekniken du längtat efter. En
trådlös anslutning på 2,4 GHz ger dig frihet. Batteriet har 12 månaders
livslängd. Med rullningshjulet förflyttar du dig snabbt på webben och i
dokument. Den optiska sensorn fungerar på de flesta ytor.
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Kompatibilitet

Fodralet passar skärmar på 39,6 cm (15,6 tum); Musen är kompatibel med alla bärbara och stationära
plattformar med USB-port

Yttermått

Utan emballage: 407 x 299 x 19 mm
Förpackat: 420 x 300 x 50 mm

Vikt

Utan emballage: 0,49 kg
Förpackat: 0,506 kg

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

Trådlös mus, USB-mikrodongel, AA-batteri, fodral, snabbstartsguide, garanti
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Batteriets livslängd beror på användningen

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta
dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information.
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