Dataark

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Med et tådløst HP-tastatur
og mus får du avanceret
funktionalitet og problemfri
brug lige ved hånden. Glem
alt om at skjule ledninger og
få en arbejdsplads uden
kabelrod med et trådløst
tastatur, en trådløst
lasermus og en trådløs
USB-receiver i én og samme
pakke – bygget med miljøet
in mente.

●

Trådløst tastatur – nyd godt af det moderne design med lavere taster og nye
funktioner, herunder knappen Dvale og knapper til multimedier.

●

Trådløs lasermus – med høj opløsningsteknologi og 1000 dpi sikrer jævn og
præcis markørføring.

●

Trådløs USB-modtager – hver modtager reagerer kun på ét bestemt tastatur
og mus, hvilket gør det muligt at have flere trådløse systemer i et kontor, uden
at de forstyrrer hinanden.

Dataark

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Kompatibilitet

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

Tekniske specifikationer

Rullehjulet fungerer som en tredje knap
1000 dpi
Trådløs USB-receiver
Tastatur: Op til et år; Mus: Op til 6 måneder

Mål

Udpakket: Tastatur: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Mus: 115 x 62,9 x 37 mm; Modtager: 45,5 x 18,4 x 8,4 mm

Vægt

Udpakket: Tastatur: 880 g; Mus: 67 g; Modtager: 5,9 g

Batteritype

Tastatur: To AA-alkalinebatterier; Mus: To AA-alkalinebatterier

Garanti

HP's 2-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

Tastatur; Mus; Modtager; Cd-rom med software og dokumentation; Produkt- og garantidokumentation; Fire
AA-alkalinebatterier (installeret)

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
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