Taulukot

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

HP:n langaton näppäimistö
ja hiiri tuo edistyneet
toiminnot sekä käytön
helppouden käsiesi
ulottuville. Pysäytä
piilottaminen johtojen ja
muodostaa yhteyden on
siisti toimi tilaa langattoman
näppäimistön, langattoman
laserhiiren ja langaton USBvastaanotin paketti - luotu
ympäristöä ajatellen.

●

Langaton näppäimistö - alhaisemmat kanssa tekee avaimia moderni muotoilu
ja uusia toimintoja, kuten lepotila ja multimedianäppäimillä.

●

Langaton laserhiiri - lasertekniikka ja 1 000 dpi:n tarkkuus takaavat tasaisen ja
tarkan osoittimen.

●

Langaton USB- vastaanotin - Jokainen vastaanotin vastaa vain tietyn
näppäimistön ja hiiren toimintaan, mustesuihkutulostusta varten varmistaa
useita langattomia järjestelmiä voi olla käytössä samassa toimistossa ilman
häiriöitä.

Taulukot

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Yhteensopivuus

HP Compaq 4000 Pro -pientietokone, erittäin ohut HP Compaq 8200 Elite -pöytätietokone, HP Compaq 8200
Elite -pientietokone, muunnettava HP Compaq 8200 Elite -minitorni, HP Compaq 6005 -pientietokone, HP
Compaq 6005 -mikrotorni.

Tekniset tiedot

Pyörä toimii myös kolmantena painikkeena.
1000 dpi
Langaton USB-vastaanotin;
Näppäimistö: 1 kuukautta - 1 vuosi Hiiri: Jopa kuusi kuukautta

Mitat

Ilman pakkausta: Näppäimistö: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Hiiri: 115 x 62,9 x 37 mm; Vastaanotin: 45,5 x 18,4 x
8,4 mm

Paino

Ilman pakkausta: Näppäimistö: 880 g Hiiri: 67 g Vastaanotin: 5,9 g

Akun tyypistä

Näppäimistö: Neljä AA-alkaliparistoa Hiiri: Neljä AA-alkaliparistoa

Takuu

Kahden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Lisätiedot

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

Pakkauksen sisältö

Näppäimistö; Hiiri; Vastaanotin; Ohjelmisto- ja dokumentaatio-CD-levy; Tuotteen käyttöopas ja takuuasiakirja;
Neljä AA-alkaliparistoa
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