Dataark

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

HP trådløst tastatur og mus
gir deg avansert
funksjonalitet og
brukervennlighet like for
hånden. Slutt å skjule kabler
og få tilbake et ryddig
arbeidsområde med
trådløst tastatur, trådløs
optisk mus og trådløs
USB-mottaker i én pakke –
alt produsert med tanke på
miljøet.

●

Trådløst tastatur - Gled deg over lavere plasserte taster som gir en moderne
design og nye funksjoner, inkludert hvilemodus- og multimedietaster.

●

Trådløs lasermus - Laserteknologi med høy oppløsning og 1000 dpi sørger for
jevn og presis markørstyring.

●

Trådløs USB-mottaker - Hver mottaker reagerer bare på et bestemt tastur og
mus, slik at man kan ha flere trådløse systemer på samme kontor uten
forstyrrelser.

Dataark

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Kompatibilitet

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

Tekniske data

Rullehjulet fungerer som en tredje knapp
1000 dpi
Trådløs USB-mottaker
Tastatur: Opptil 1 år; Mus: Opptil seks måneder

Mål

Pakket ut: Tastatur: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Mus: 115 x 62,9 x 37 mm; Mottaker: 45,5 x 18,4 x 8,4 mm

Vekt

Pakket ut: Tastatur: 880 g; Mus: 67 g; Mottaker: 5,9 g

Batteritype

Tastatur: 2 AA alkaliske batterier; Mus: 2 AA alkaliske batterier

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

Tastatur; Mus; Mottaker; CD med programvare og dokumentasjon; Produkt- og garantidokumentasjon; Fire AA
alkaliske batterier (installert)
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