Specifikace

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

V podobě bezdrátové
klávesnice a myši HP získáte
do rukou pokročilé funkce a
snadné ovládání. Přestaňte
kabely skrývat a užívejte si
přehledného pracoviště díky
bezdrátové klávesnici,
bezdrátové laserové myši a
USB bezdrátovému přijímači
v jednom balení, které bylo
sestaveno s ohledem na
vaše prostředí.

●

Bezdrátová klávesnice – dopřejte si nízkoprofilových kláves s moderním
vzhledem a novými funkcemi, jako je např. funkce spánku nebo
multimediálních kláves.

●

Bezdrátová laserová myš – laserová technologie vám zajistí vysoké rozlišení
1000 dpi, se kterým můžete vyžívat plynulého a přesného pohybu kurzoru.

●

Bezdrátový přijímač USB – každý přijímač reaguje pouze na konkrétní
klávesnici a myš, takže je možné v jedné kanceláři využít několik bezdrátových
systémů bez obav z rušení.

Specifikace

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Kompatibilita

HP Compaq 4000 Pro SFF, stolní počítač HP Compaq 8200 Elite Ultra Slim, HP Compaq 8200 Elite SFF,
konvertibilní počítač HP Compaq 8200 Elite Minitower, HP Compaq 6005 SFF, HP Compaq 6005 Microtower.

Technické specifikace

Posunovací kolečko funguje také jako třetí tlačítko
1000 DPI
Bezdrátový přijímač USB
Klávesnice: Až 1 rok; Myš: Až 6 měsíců

Rozměry

Bez obalu: Klávesnice: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Myš: 115 x 62,9 x 37 mm; Přijímač: 45,5 x 18,4 x 8,4 mm

Hmotnost

Bez obalu: Klávesnice: 880 g; Myš: 67 g; Přijímač: 5,9 g

Baterie

Klávesnice: 2 alkalické baterie AA; Myš: 2 alkalické baterie AA

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: Z3Q63AA #ABB; #UUW; #AB8; #AB9; #ABV; #ABD; #ABF; #ABU; #ACB; #ABE; #ABZ
Kód UPC/EAN: #ABB: 190780682593; #UUW: 190780682609; #AB8: 190780682616; #AB9: 190780682623;
#ABV: 190780682630; #ABD: 190780682647; #ABF: 190780682654; #ABU: 190780682661; #ACB:
190780682678; #ABE: 190780682685; #ABZ: 190780682692

Co je obsaženo v krabici

Klávesnice; Myš; Přijímač; Disk CD-ROM se softwarem a dokumentací; Dokumentace k produktu a záruce;
4 alkalické baterie AA (nainstalovány)
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