Datablad

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

HPs trådlösa tangentbord
och mus lägger avancerade
funktioner och enkel
användning under dina
fingertoppar. Du slipper
gömma sladdar och får en
ren arbetsyta med ett
sladdlöst tangentbord, en
sladdlös lasermus och en
trådlös USB-mottagare i en
och samma förpackning –
tillverkade med miljön i
åtanke.

●

Trådlöst tangentbord – med en modern design med lågt placerade tangenter
och nya funktioner, inklusive tangenter för viloläge och multimedia.

●

Trådlös lasermus – laserteknik med hög upplösning och 1000 dpi ger smidig
och exakt markörkontroll.

●

Trådlös USB-mottagare – varje mottagare ger respons på ett visst
tangentbord och en viss mus, vilket tillåter flera sladdlösa system på samma
kontor utan störningar.

Datablad

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.

Teknisk information

Rullningshjulet fungerar också som en tredje knapp
1000 dpi
Trådlös USB-mottagare
Tangentbord: Upp till 1 år; Mus: Upp till sex månader

Yttermått

Utan emballage: Tangentbord: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Mus: 115 x 62,9 x 37 mm; Mottagare: 45,5 x 18,4 x
8,4 mm

Vikt

Utan emballage: Tangentbord: 880 g; Mus: 67 g; Mottagare: 5,9 g

Batterityp

Tangentbord: 2 alkaliska AA-batterier; Mus: 2 alkaliska AA-batterier

Garanti

2 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

Tangentbord; Mus; Mottagare; CD med programvara och dokumentation; Produkt- och garantidokumentation;
Fyra alkaliska AA-batterier (installerade)
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