גיליון נתונים

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

הודות למקלדת ולעכבר
האלחוטיים של ,HP
הפונקציונליות המתקדמת וקלות
ההפעלה נמצאות בקצות
אצבעותיך .הפסק להחביא כבלים
והחזר לעצמך מקום עבודה פנוי
עם מקלדת אלחוטית ,עכבר לייזר
לאחוטי ומקלט  USBאלחוטי
באריזה אחת – בנויים תוך
מחשבה על הסביבה.

● מקלדת אלחוטית  -באפשרותך ליהנות ממקשים בפרופיל נמוך יותר לקבלת עיצוב מודרני ופונקציות חדשות ,לרבות
מקשי מצב שינה ומולטימדיה.
● עכבר לייזר אלחוטי  -טכנולוגיית לייזר ברזולוציה גבוהה ורזולוציה של  1,000dpiמסייעים להבטיח שליטה חלקה
ומדויקת בסמן.
● מקלט  USBאלחוטי  -כל מקלט מגיב למקלדת ועכבר מסוימים בלבד ,ובכך מאפשר שימוש במספר מערכות אלחוטיות
באותו משרד ללא הפרעות.

גיליון נתונים

מקלדת ועכבר אלחוטיים של 200 HP

תאימות
תיאור מחבר

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

דרישות מערכת מזעריות

יציאת  USBזמינה עבור המקלט; כונן CD-ROM

מפרטים טכניים

גלגל הגלילה מתפקד גם כלחצן שלישי
1,000 DPI
מקלט  USBאלחוטי
מקלדת :עד שנה; עכבר :עד  6חודשים

משקל

מחוץ לאריזה :מקלדת 880 :ג'; עכבר 67 :ג'; מקלט 5.9 :ג'
ארוז

אורך חיי סוללה

ממדים

סוללה

אחריות

מידע נוסף
תכולת האריזה

מקלדת :עד שנה; עכבר :עד  6חודשים

מחוץ לאריזה :מקלדת 27.87 x 164.3 x 460.3 :מ"מ; עכבר 37 x 62.9 x 115 :מ"מ; מקלט 8.4 x 18.4 x 45.5 :מ"מ
ארוז

מקלדת :שתי סוללות  AAמסוג  ;Alkalineעכבר :שתי סוללות  AAמסוג Alkaline
אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

P/N: Z3Q63AA #ABB; #UUW; #AB8; #AB9; #ABV; #ABD; #ABF; #ABU; #ACB; #ABE; #ABZ
קוד UPC/EAN: #ABB: 190780682593; #UUW: 190780682609; #AB8: 190780682616; #AB9: 190780682623; #ABV: 190780682630; #ABD:
190780682647; #ABF: 190780682654; #ABU: 190780682661; #ACB: 190780682678; #ABE: 190780682685; #ABZ: 190780682692
מקלדת; עכבר; מקלט; תקליטור תיעוד ותוכנה; תיעוד המוצר והאחריות; ארבע סוללות  AAמסוג ) Alkalineמותקנות(

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת
עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
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