Folha de Dados

HP C2710 Combo Keyboard

Concebido sob normas e
diretrizes rigorosas, o
conjunto de teclado e rato
HP C2710 alia um design
fino e moderno a
funcionalidades duradouras
e avançadas.
Normas HP Premium
●
Concebido sob algumas das diretrizes mais rigorosas de controlo de qualidade
do setor.
Design cheio de estilo e atrativo
●
O elegante e moderno conjunto de rato e teclado sem fios adiciona um toque
instantâneo de conforto familiar e um estilo inovador a qualquer espaço de
trabalho.
Sem fios. Sem preocupações.
●
A ligação sem fios dá-lhe toda a liberdade de movimento.
Funcionali.
●
As teclas de atalho dedicadas permitem um acesso imediato às suas
funcionalidades do Windows.
●

As pernas ajustáveis permitem-lhe ajustar a inclinação perfeita para maior
conforto na escrita.

●

Permite-lhe navegar na Internet e percorrer os documentos com velocidade e
facilidade.

●

O design arredondado do rato proporciona-lhe conforto durante todo o dia.

●

Teclado de tamanho completo; Recetor sem fios USB a 2,4 GHz; Instalação
simplificada. Basta ligar e começar a utilizar.

●

3 botões normais; Sensor ótico (máx. 1600 DPI); Recetor sem fios USB a 2,4
GHz; Bateria com duração de 12 meses
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Compatibilidade

Compatível com todas as plataformas de desktop ou portátil com Windows XP/Vista/7/8/10

Dimensões

Fora da caixa: Teclado: 440 x 151 x 24 mm; Rato: 110 x 70 x 52 mm
Embalado: 502 x 158 x 42 mm

Peso

Fora da caixa: Teclado: 0,45 kg; Rato: 0,08 kg
Embalado: 0,69 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Teclado sem fios HP; Rato sem fios HP; Recetor sem fios USB; Pilhas; Documentação; Cartão de garantia
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A duração da bateria depende da sua utilização.

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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