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HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

HP 39,6 cm (15,6 inç) Temel
Gereksinimler Takımı,
dizüstü bilgisayarınızın
mükemmel bir şekilde
tamamlar. Takımda 3
düğmeli bir kablosuz
taşınabilir fare ve seyahat
ederken dizüstü
bilgisayarınızı korumak için
yastıklı bir kılıf sunulur.

Seyahat ederken dizüstü bilgisayarınızı koruyun
●
HP 39,6 cm (15,6") Temel Gereksinimler Takımı mükemmel bir yol arkadaşıdır.
Dizüstü bilgisayarınızı kılıfın yastıklı iç bölmesinde emniyetli bir şekilde taşıyın
ve Kablosuz Taşınabilir Fare X3000 ile gittiğiniz her yerde fareyi takıp rahatça
çalışabilme özgürlüğünün tadını çıkarın.
Aklınızdaki konfor için tasarlandı
●
HP 39,6 cm (15,6") Temel Gereksinimler Takımı, düzenli kalmanızı sağlayan
mükemmel bir çantadır. Telefonunuza, anahtarlarınıza ve biletlerinize kolay
erişim sağlarken, yastıklı iç bölmesi dizüstü bilgisayarınızı güvenle korur.
Seçkin tasarım
●
HP 39,6 cm (15,6 inç) Dizüstü Bilgisayar Kılıfında, geleneksel düz siyah kılıf
zarif gri tonlar ve iç kısımda altın sarısının mükemmel uyumuyla
vurgulanmıştır. Ayrıca, kumaş panel ayrıntıları dizüstü bilgisayarınızın
muhafazasına derinlik ve boyut katar.
Şık, çekici tasarım
●
Şık ve modern HP Fare X3000 her çalışma alanına anında trend belirleyici bir
tarz katar. Parlak siyah ve metalik gri zerafetle parlar. Ayrıca, kıvrımlı
görüntüsü çekici bir görünüm kazandırır.
Güncellenmiş ve geliştirilmiş özellikler
●
HP Kablosuz Fare X3000, istediğiniz en yeni teknolojiyi sunar. 2,4 GHz
kablosuz bağlantısı sizi özgürlüğünüze kavuşturur. Pil ömrü 12 aydır.
Kaydırma tekerleği web'de ve belgeler arasında hızla gezinmenize olanak tanır.
Optik algılayıcı çoğu yüzeyde çalışır.
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Uyumluluk

Çanta 39,6 cm'ye (15,6 inç) kadar diyagonal ekranlara uygundur; Fare, USB bağlantı noktası olan tüm dizüstü
bilgisayar ve masaüstü platformlarıyla uyumludur

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 407 x 299 x 19 mm
Paketli: 420 x 300 x 50 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,49 kg
Paketli: 0,506 kg

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

Kablosuz Fare, USB mikro anahtar, AA pil, Çanta, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Garanti
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