Datasheet

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Met het HP draadloze
toetsenbord en de
draadloze muis heeft u
geavanceerde functionaliteit
en bedieningsgemak onder
handbereik. Met een
draadloos toetsenbord, een
draadloze lasermuis en een
draadloze USB-ontvanger in
één, gebouwd met oog voor
het milieu, zijn er geen
kabels te verbergen en
heeft u altijd een opgeruimd
bureau.

●

Draadloos toetsenbord – een modern design met lager geplaatste toetsen en
nieuwe functies zoals slaapstand en multimediatoetsen.

●

Draadloze lasermuis – hoge-resolutie lasertechnologie en 1000 dpi zorgen
voor een soepele, accurate cursorbesturing.

●

Draadloze USB-ontvanger - elke ontvanger reageert alleen op een specifiek
toetsenbord en een specifieke muis, zodat verschillende draadloze systemen
op één kantoor elkaar niet hinderen.
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Compatibiliteit

HP Compaq 4000 Pro small form factor, HP Compaq 8200 Elite ultra-slim desktop pc, HP Compaq 8200 Elite
small form factor, HP Compaq 8200 Elite convertible minitower, HP Compaq 6005 small form factor, HP Compaq
6005 microtower.

Technische specificaties

Scrollwiel fungeert als derde knop
1000 dpi
Draadloze USB-ontvanger
Toetsenbord: Tot 1 jaar; Muis: Tot 6 maanden

Afmetingen

Zonder verpakking: Toetsenbord: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Muis: 115 x 62,9 x 37 mm; Ontvanger: 45,5 x 18,4 x
8,4 mm

Gewicht

Zonder verpakking: Toetsenbord: 880 gr; Muis: 67 gr; Ontvanger: 5,9 gr

Type batterij

Toetsenbord: 2 AA alkalinebatterijen; Muis: 2 AA alkalinebatterijen

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Inhoud van de doos

Toetsenbord; Muis; Ontvanger; Cd-rom met software en documentatie Product- en garantiedocumentatie; Vier
AA alkalinebatterijen (geïnstalleerd)
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