Fişă tehnică

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Tastatura şi mouse-ul
wireless HP vă aduc la
îndemână funcţionalitatea
avansată şi simplitatea în
utilizare. Nu mai ascundeţi
firele şi recăpătaţi spaţiul de
lucru utilizând o tastatură
fără fir, un mouse fără fir cu
laser şi un receptor USB
wireless într-un singur
pachet – conceput cu
gândul la protejarea
mediului.

●

Tastatură wireless – bucuraţi-vă de tastele aşezate mai jos şi de noile funcţii,
inclusiv de tastele de hibernare şi multimedia.

●

Mouse laser wireless – tehnologia laser de înaltă rezoluţie şi 1000 dpi
contribuie la controlul continuu şi precis al cursorului.

●

Receptor USB wireless – fiecare receptor răspunde numai la o anumită
tastatură şi un anumit mouse, lucru care permite mai multor sisteme fără fir să
funcţioneze într-un singur birou, fără interferenţe.

Fişă tehnică

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Compatibilitate

HP Compaq 4000 Pro format mic, desktop HP Compaq 8200 Elite ultrasubţire, HP Compaq 8200 Elite format mic,
HP Compaq 8200 Elite miniturn convertibil, HP Compaq 6005 format mic, HP Compaq 6005 microturn.

Specificaţii tehnice

Rotiţa de derulare funcţionează ca un al treilea buton
1000 DPI
Receptor USB wireless
Tastatură: până la 1 an; mouse: până la şase luni

Dimensiuni

Despachetat: Tastatură: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; mouse: 115 x 62,9 x 37 mm; receptor: 45,5 x 18,4 x 8,4 mm

Greutate

Despachetat: Tastatură: 880 g; mouse: 67 g; receptor: 5,9 g

Tipul bateriei

Tastatură: 2 baterii alcaline AA; mouse: 2 baterii alcaline AA

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

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

Ce se găseşte în cutie

Tastatură; mouse; receptor; CD-ROM cu software şi documentaţie; documentaţie pentru produs şi garanţie; patru
baterii alcaline AA (instalate)
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