Спецификация

HP C2710 Combo Keyboard

Създадена съгласно
най-стриктните стандарти
и предписания,
комбинираната
клавиатура HP C2710
впечатлява с елегантния
си и модерен дизайн с
практични и разширени
функции.

Първокласни стандарти на HP
●
Създадени с прилагане на възможно най-строгия контрол за качество в
индустрията.
Стилен, привлекателен дизайн
●
Този елегантен и модерен комплект безжична клавиатура с мишка
незабавно ви осигурява комфорт, като в същото време придава стил на
работното място.
Без повече включване на кабели. Без повече опъване
●
Безжичната връзка ви осигурява безгранична свобода.
Функции
●
Специализирани клавиши за бърз достъп осигуряват незабавен достъп до
функциите на Windows.
●

Регулируемите крачета осигуряват перфектния наклон за удобство при
писане.

●

Сърфирате в интернет и преглеждате документите си бързо и лесно.

●

Формата на мишката със специфични контури осигурява целодневен
комфорт.

●

Стандартна клавиатура; USB безжичен приемник на 2,4 GHz;
Инсталирането е изключително лесно. Само я включвате и се свързва.

●

3 стандартни бутона; Оптичен сензор (1600 DPI макс.); USB безжичен
приемник на 2,4 GHz; 12 месеца живот на батерията
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Спецификация

HP C2710 Combo Keyboard

Съвместимост

Съвместими с Windows XP/Vista/7/8/10 на всички преносими и настолни платформи

Размери

без опаковка: Клавиатура: 440 x 151 x 24 мм; Мишка: 110 x 70 x 52 мм
Опакован: 502 x 158 x 42 мм

Тегло

без опаковка: Клавиатура: 0,45 кг; Мишка: 0,08 кг
Опакован: 0,69 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: M7P30AA #ABB; #AC3; #ABD; #AC0; #AB6; #AKB; #AKR; #ABF; #AB7; #ABZ; #ABH; #AB9; #ACB;
#ABE; #UUZ; #UUW; #AB8; #ABU; #ABT; #ABV; #ABS; #ABX; #ABN; #ABY; #AKC; #AKS; #AKE; #AKN; #BED; #AKQ;
#ARK; #A2M; #B1T; #ACQ; #A2Q; #B13; #AK9
UPC/EAN код: ABB: 889899816998; AC3: 889899816639; ABD: 889899816646; AC0: 889899816653; AB6:
889899816660; AKB: 889899816677; AKR: 889899816684; ABF: 889899816691; AB7: 889899816707; ABZ:
889899816714; ABH: 889899816721; AB9: 889899816745; ACB: 889899816752; ABE: 889899816769; UUZ:
889899816776; UUW: 889899816783; AB8: 889899816790; ABU: 889899816806; ABT: 889899816813; ABV:
889899816820; ABS :889899816837; ABX: 889899816844; ABN: 889899816851; ABY: 889899816868; AKC:
889899816875; AKS: 889899816882; AKE: 889899816899; AKN: 889899816905; BED: 889899816912; AKQ:
889899816929; ARK: 889899816936; A2M: 889899816943; B1T: 889899816950; ACQ: 889899816967; A2Q:
889899816981; B13: 889899817001; AK9: 889899817018

Какво има в кутията

Безжична клавиатура HP; Безжична мишка HP; USB безжичен приемник; Батерии; Документация;
Гаранционна карта
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Животът на батерията зависи от използването.

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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