Karta produktu

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Bezprzewodowa mysz i
klawiatura HP oferują
dostępność
zaawansowanych funkcji i
łatwość obsługi w zasięgu
ręki. Skończ z chowaniem
kabli i odzyskaj swobodne
środowisko pracy dzięki
bezprzewodowej
klawiaturze,
bezprzewodowej myszy
laserowej oraz odbiornikowi
USB w jednym zestawie –
stworzonym z dbałością o
środowisko.

●

Bezprzewodowa klawiatura – nisko umieszczone klawisze oferują nowoczesny
wygląd i nowe możliwości, w tym klawisze funkcji uśpienia i multimediów.

●

Bezprzewodowa mysz laserowa – technologia laserowa o wysokiej
rozdzielczości i czułości 1000 dpi zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie
kursorem.

●

Odbiornik bezprzewodowy USB – każdy odbiornik odbiera sygnał tylko jednej
klawiatury i myszy, co umożliwia zainstalowanie wielu systemów
bezprzewodowych w biurze bez zakłóceń.

Karta produktu

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Zgodność

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.

Dane techniczne

Kółko nawigacji pełni również funkcję trzeciego przycisku.
1000 DPI
Odbiornik bezprzewodowy USB
Klawiatura: Do 1 roku; Mysz: Do 6 miesięcy

Wymiary

Z opakowania: Klawiatura: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Mysz: 115 x 62,9 x 37 mm; Odbiornik: 45,5 mm x 18,4
mm x 8,4 mm

Waga

Z opakowania: Klawiatura: 880 g; Mysz: 67 g; Odbiornik: 5,9 g

Akumulatora

Klawiatura: 2 baterie alkaliczne AA; Mysz: 2 baterie alkaliczne AA

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Klawiatura; Mysz; Odbiornik; Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją; Dokumentacja produktu i
gwarancja; Cztery baterie alkaliczne AA (zainstalowane)

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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