Φύλλο δεδομένων

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Επωφεληθείτε από τη
βελτιωμένη
λειτουργικότητα και την
ευκολία χρήσης που
προσφέρουν το ασύρματο
πληκτρολόγιο και ποντίκι
HP. Σταματήστε να κρύβετε
τα καλώδια και αποκτήστε
ξανά έναν ελεύθερο χώρο
εργασίας με ασύρματο
πληκτρολόγιο, ασύρματο
ποντίκι laser και ασύρματο
δέκτη USB σε μία
συσκευασία κατασκευασμένα με
γνώμονα το περιβάλλον.

●

Ασύρματο πληκτρολόγιο - Τα πλήκτρα βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση για
μοντέρνα σχεδίαση και καινούριες λειτουργίες, όπως τα πλήκτρα αναστολής
λειτουργίας και πολυμέσων.

●

Ασύρματο ποντίκι laser - Η τεχνολογία laser υψηλής ανάλυσης και τα 1000
dpi εξασφαλίζουν ομαλό και ακριβή έλεγχο του δείκτη του ποντικιού.

●

Ασύρματος δέκτης USB - Κάθε δέκτης ανταποκρίνεται μόνο σε συγκεκριμένο
πληκτρολόγιο και ποντίκι, επιτρέποντας πολλαπλά ασύρματα συστήματα σε
ένα γραφείο, χωρίς διασύνδεση.

Φύλλο δεδομένων

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Συμβατότητα

HP Compaq 4000 Pro Small Form Factor, Επιτραπέζιος υπολογιστής 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.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο τροχός κύλισης λειτουργεί ως τρίτο κουμπί
1000 dpi
Ασύρματος δέκτης USB
Πληκτρολόγιο: έως 1 χρόνο, Ποντίκι: έως έξι μήνες

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: Πληκτρολόγιο: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm Ποντίκι: 115 x 62,9 x 37 mm Δέκτης: 45,5 x 18,4
x 8,4 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: Πληκτρολόγιο: 880 g Ποντίκι: 67 g Δέκτης: 5,9 g

Τύπο της μπαταρίας

Πληκτρολόγιο: 2 αλκαλικές μπαταρίες AA, Ποντίκι: 2 αλκαλικές μπαταρίες AA

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πληκτρολόγιο, ποντίκι, δέκτης, CD-ROM λογισμικού και τεκμηρίωσης, τεκμηρίωση προϊόντος και εγγύηση, 4
αλκαλικές μπαταρίες AA (τοποθετημένες)
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