Adatlap

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

A HP vezeték nélküli
billentyűzet és egér fejlett
funkciókat és könnyed
használatot helyez a
felhasználó keze ügyébe. A
vezeték nélküli
billentyűzetet, vezeték
nélküli lézeres egeret és
USB vezeték nélküli
vevőegységet tartalmazó,
környezettudatosan
összeállított csomag
feleslegessé teszi a
vezetékekkel való
bíbelődést és rendezett
munkafelületet biztosít.

●

Vezeték nélküli billentyűzet – modern kialakítású, alacsonyabb elhelyezésű
billentyűk és új funkciók, köztük billentyűk az alvó üzemmódhoz és a
multimédiás funkciókhoz.

●

Vezeték nélküli lézeres egér – a nagy felbontású lézeres technológia és az
1000 dpi felbontás elősegíti az egérmutató sima és pontos irányítását.

●

USB vezeték nélküli vevőegység – minden vevőegység csak egy bizonyos
billentyűzetre vagy egérre reagál, ami lehetővé teszi számos vezeték nélküli
rendszer egy irodán belüli, interferencia nélküli alkalmazását.
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Kompatibilitás

Kis helyigényű HP Compaq 4000 Pro, HP Compaq 8200 Elite ultravékony asztali számítógép, kis helyigényű HP
Compaq 8200 Elite, HP Compaq 8200 Elite átalakítható mikrotorony, kis helyigényű HP Compaq 6005, HP
Compaq 6005 mikrotorony.

Műszaki specifikáció

A görgetőkerék harmadik gombként is szolgál
1000 DPI
USB vezeték nélküli vevőegység
Billentyűzet: 1 évig ; Egér: Akár hat hónap

Méretek

Kicsomagolva: Billentyűzet: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Egér: 115 x 62,9 x 37 mm; Vevőegység: 45,5 x 18,4 x 8,4
mm

Súly

Kicsomagolva: Billentyűzet: 880 g; Egér: 67 g; Vevőegység: 5,9 g

Akkumulátor típusa

Billentyűzet: 2 AA méretű alkáli elem; Egér: 2 AA méretű alkáli elem

Jótállás

2 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

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

A doboz tartalma

Billentyűzet; Egér; Vevőegység; Szoftver és dokumentációs CD-ROM; Termék- és garanciadokumentáció; Négy AA
méretű alkáli elem (telepítve)

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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