Fişă tehnică

HP C2710 Combo Keyboard

Construită prin respectarea
standardelor şi cerinţelor
stricte, tastatura combinată
HP C2710 îmbină un design
elegant şi modern cu
caracteristici avansate de
îmbunătăţire a vieţii.
Standarde HP Premium
●
Produs fabricat conform unora dintre cele mai stricte cerinţe din industrie
privind controlul calităţii.
Design elegant, atractiv
●
Tastatura şi mouse-ul wireless sunt elegante şi moderne, aducând o notă de
confort familiar şi un aspect rafinat în orice spaţiu de lucru.
Nu mai trebuie să tragi. Nu se mai agață.
●
Conexiunea wireless îți permite să te mişti liber.
Caracteristici
●
Comenzile rapide dedicate asigură accesul imediat la caracteristicile din
Windows.
●

Picioarele reglabile oferă înclinarea perfectă pentru a tastare confortabilă.

●

Te poartă pe Web şi prin documente rapid şi simplu.

●

Forma conturată a mouse-ului asigură confort pe tot parcursul zilei.

●

Tastatură completă; receptor wireless USB la 2,4 GHz; instalare extrem de
simplificată. Doar conectezi şi apeși pe conectare.

●

3 butoane standard; senzor optic (1600 DPI max); receptor wireless USB la 2,4
GHz; durată de viaţă a acumulatorului de 12 luni
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Fişă tehnică

HP C2710 Combo Keyboard

Compatibilitate

Compatibilă cu toate platformele de notebook-uri şi desktop-uri cu Windows XP/Vista/7/8/10

Dimensiuni

Despachetat: Tastatură: 440 x 151 x 24 mm; mouse: 110 x 70 x 52 mm
Împachetat: 502 x 158 x 42 mm

Greutate

Despachetat: Tastatură: 0,45 kg; mouse: 0,08 kg
Împachetat: 0,69 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: 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
Cod 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

Ce se găseşte în cutie

Tastatură wireless HP; mouse wireless HP; receptor wireless USB; baterii; documentaţie; fişă de garanţie
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Durata acumulatorului depinde de utilizare.

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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