Спецификация

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

С безжичната клавиатура
и мишка на HP
безупречната
функционалност и
удобството на работа са
на една ръка разстояние.
Сложете край на скритите
кабели и си върнете
подреденото работно
място с нашия пакет
безжична клавиатура,
лазерна мишка и USB
приемник – създадени с
грижа за околната среда.

●

Безжична клавиатура – насладете се на ниско поставени бутони с
модерен дизайн и нови функции, включително бутоните „Заспиване“ и
„Мултимедия“.

●

Безжична лазерна мишка – лазерната технология с висока резолюция и
разделителната способност от 1000 точки на инч (DPI) ще ви осигурят
лесен и прецизен контрол върху курсора.

●

USB безжичен приемник – всеки приемник е свързан с конкретна
клавиатура и мишка, което позволява няколко безжични системи да се
включат в един офис без опасност от смущения.

Спецификация

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Съвместимост

HP Compaq 4000 Pro Small Form Factor, настолен компютър HP Compaq 8200 Elite Ultra Slim, HP Compaq
8200 Elite Small Form Factor, HP Compaq 8200 Elite Convertible Minitower, HP Compaq 6005 Small Form Factor,
HP Compaq 6005 Microtower.

Технически спецификации Колелото за скрол служи като трети бутон
Разделителна способност от 1000 точки на инч (DPI)
USB безжичен приемник
Клавиатура: Батерията издържа до 1 година в режим на готовност; Мишка: Батерията издържа до 6
месеца в режим на готовност
Размери

без опаковка: Клавиатура: 460,3 x 164,3 x 27,87 мм; Мишка: 115 x 62,9 x 37 мм; Приемник: 45,5 x 18,4 x 8,4
мм

Тегло

без опаковка: Клавиатура: 880 г; Мишка: 67 г; Приемник: 5,9 г

Батерията

Клавиатура: 2 алкални батерии от тип АА; Мишка: 2 алкални батерии от тип АА

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: Z3Q63AA #ABB; #UUW; #AB8; #AB9; #ABV; #ABD; #ABF; #ABU; #ACB; #ABE; #ABZ
UPC/EAN код: #ABB: 190780682593; #UUW: 190780682609; #AB8: 190780682616; #AB9: 190780682623;
#ABV: 190780682630; #ABD: 190780682647; #ABF: 190780682654; #ABU: 190780682661; #ACB:
190780682678; #ABE: 190780682685; #ABZ: 190780682692

Какво има в кутията

Клавиатура; Мишка; Приемник; Софтуер и документация на компактдиск и в постоянната памет;
Документация относно продукта и гаранцията; Четири алкални батерии от тип AA (поставени)

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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