Folha de Dados

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

O teclado e rato sem fios HP
colocam funcionalidades
avançada e facilidade de
operação na ponta dos seus
dedos. Pare de esconder
fios e recupere um espaço
de trabalho livre de
confusão com um teclado
sem fios, rato laser sem fios
e recetor sem fios USB num
só conjunto - construído
tendo o ambiente em
mente.

●

Teclado sem fios - Aprecie as teclas colocadas mais em baixo para um design
moderno e novas funções, incluindo Teclas de Hibernar e Multimédia.

●

Rato a laser sem fios - tecnologia laser de resolução elevada e 1000dpi ajuda
a garantir controlo de cursor fácil e preciso.

●

Recetor sem fios USB - Cada recetor responde apenas a um teclado e rato
específicos, permitindo múltiplos sistemas sem fios num só escritório sem
qualquer interferência.

Folha de Dados

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Compatibilidade

HP Compaq 4000 Pro de pequeno formato, Desktop ultrafino HP Compaq 8200 Elite, HP Compaq 8200 Elite de
pequeno formato, Minitorre convertível HP Compaq 8200 Elite, HP Compaq 6005 de pequeno formato, Microtorre
HP Compaq 6005.

Especificações técnicas

A roda funciona como terceiro botão
1000 DPI
Receptor sem fios USB
Teclado: Até 1 ano; Rato: Até seis meses

Dimensões

Fora da caixa: Teclado: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Rato: 115 x 62,9 x 37 mm; Receptor: 45,5 x 18,4 x 8,4 mm

Peso

Fora da caixa: Teclado: 880 g; Rato: 67 g; Receptor: 5,9 g

Tipo de bateria

Teclado: 2 pilhas alcalinas do tipo AA; Rato: 2 pilhas alcalinas do tipo AA

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Teclado; Rato; Receptor; Software e documentação em CD-ROM; Documentação do produto e garantia; Quatro
pilhas alcalinas do tipo AA (instaladas)
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