Φύλλο δεδομένων

HP C2710 Combo Keyboard

Το σετ πληκτρολογίου και
ποντικιού HP C2710 έχει
κατασκευαστεί με βάση
αυστηρά πρότυπα και
οδηγίες και συνδυάζει
κομψή και μοντέρνα
σχεδίαση με προηγμένα
χαρακτηριστικά.
Ανώτερα πρότυπα HP
●
Κατασκευάστηκε σύμφωνα με μερικές από τις αυστηρότερες οδηγίες
ελέγχου ποιότητας στον κλάδο.
Κομψή, ελκυστική σχεδίαση
●
Το κομψό και μοντέρνο ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι προσθέτει
χαρακτηριστική άνεση με μια πινελιά στυλ σε όλους τους χώρους εργασίας.
Τέλος στα τραβήγματα. Τέλος στα μπερδέματα
●
Η ασύρματη σύνδεση σας παρέχει ελευθερία κίνησης.
Χαρακτηριστικά
●
Τα αποκλειστικά πλήκτρα πρόσβασης παρέχουν άμεση πρόσβαση στις
λειτουργίες των Windows.
●

Με τις ρυθμιζόμενες βάσεις πληκτρολογείτε με άνεση, ρυθμίζοντας την κλίση
όπως θέλετε.

●

Γρήγορη και εύκολη μετακίνηση στο web και στα έγγραφα.

●

Το εργονομικό σχήμα του ποντικιού προσφέρει άνεση όλη την ημέρα.

●

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, ασύρματος δέκτης USB στα 2,4 GHz. Η
εγκατάσταση είναι υπερβολικά απλή. Απλά συνδέστε το και ξεκινήστε.

●

3 τυπικά κουμπιά. Οπτικός αισθητήρας (1.600 DPI μεγ.). Ασύρματος δέκτης
USB στα 2,4 GHz. Διάρκεια μπαταρίας 12 μήνες
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Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλες τις πλατφόρμες φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών με Windows XP/Vista/7/8/10

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: Πληκτρολόγιο: 440 x 151 x 24 mm. Ποντίκι: 110 x 70 x 52 mm
Συσκευασμένο: 502 x 158 x 42 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: Πληκτρολόγιο: 0,45 kg. Ποντίκι: 0,08 kg
Συσκευασμένο: 0,69 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: 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 code: 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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ασύρματο πληκτρολόγιο ΗΡ; Ασύρματο ποντίκι HP; Ασύρματος δέκτης USB; Μπαταρίες; Τεκμηρίωση; Κάρτα
εγγύησης
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Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση.

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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