גיליון נתונים

HP C2710 Combo Keyboard

המקלדת המשולבת HP C2710
בנויה בהתאם להנחיות
ולתקנים מחמירים ,וממזגת
עיצוב מלוטש ומודרני עם
מאפיינים מתקדמים לשיפור
איכות החיים.

תקני  HPאיכותיים
●
בנוי בהתאם להנחיות המחמירות ביותר בתחום בקרת האיכות של התעשייה.
עיצוב מסוגנן ומושך
● מקלדת ועכבר אלחוטיים אלגנטיים ומודרניים ,שמוסיפים לכל מרחב עבודה נגיעה מיידית
של נוחות מוכרת ,עם קורטוב של סגנון חדשני.
בלי להיתקע .בלי להזיז ולמשוך
●

מאפיינים
●
●
●
●
●

●

החיבור האלחוטי מאפשר לך להימנע מסבך הכבלים.

מקשים חמים ייעודיים מספקים גישה מיידית למאפיינים של .Windows
הרגליים המתכווננות מספקות את ההטיה המושלמת להקלדה נוחה.

גלוש באינטרנט ועיין במסמכים במהירות הבזק ובנוחות יוצאת מהכלל.
הצורה המעוגלת של העכבר מאפשרת אחיזה נוחה לאורך כל היממה.

מקלדת בגודל מלא; מקלט  USBאלחוטי ב .2.4 GHz-התקנה קלה במיוחד .מחברים את
המקלדת ,לוחצים על 'חבר' ,והכול מוכן.

שלושה לחצנים סטנדרטיים; חיישן אופטי ) 1600 DPIלכל היותר(; מקלט  USBאלחוטי
ב .2.4 GHz-חיי סוללה של  12חודשים
1
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תאימות

תואם לכל הפלטפורמות של המחשבים הניידים והשולחניים עם Windows XP/Vistra/7/8/10

משקל

מחוץ לאריזה :מקלדת 0.45 :ק"ג; עכבר 0.08 :ק"ג
ארוז 0.69 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה :מקלדת 24 x 151 x 440 :מ"מ; עכבר 52 x 70 x 110 :מ"מ
ארוז 42 x 158 x 502 :מ"מ
אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

;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
קוד UPC/EAN: 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
מקלדת אלחוטית של  ;HPעכבר אלחוטי של  ;HPמקלט  USBאלחוטי; סוללות; תיעוד; כרטיס אחריות

 1חיי הסוללה תלויים באופן השימוש.

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה
מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש
דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

06/16

