Спецификация

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Комплект подходяща за
пътувания чанта и
безжична мишка за
хората в движение
Пътувайте уверено с
елегантна удобна чанта, в
която лаптопът и ценните
ви вещи са подредени и
лесно достъпни. Лесно
подреждате всичко
необходимо за работа в
движение, в голяма чанта
с плътно прилепващи
отделения. Включената
безжична мишка
осигурява надеждно
решение за максимална
продуктивност навсякъде.

Качество, което можете да оцените
●
Произведена от издръжливи материали за всекидневна употреба,
включително устойчива на атмосферните влияния тъкан, странична и
задна подплата, сваляща се презрамка и здрави дръжки.
Всичко си има място
●
Джобовете със специално предназначение включват отделен вътрешен
джоб за лаптоп с размери до 39,62 см (15,6 инча), както и няколко джоба
за химикали, мобилен телефон и аксесоари.
Направена за пътешествия
●
Специалната каишка за количка улеснява придвижването с няколко чанти
едновременно на летището или в кампуса.
Функции на мишката:
●
Край на кабелите с надеждната 2,4 GHz безжична връзка.
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●

Технология с червена LED светлина и 1000 dpi оптичен сензор Ви дават
изключителна точност и скорост върху широк диапазон от повърхности.

●

Контурна форма, проектирана за целодневен комфорт независимо коя
ръка използвате.
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Съвместимост

Чанта за лаптоп с диагонал до 39,62 см (15,6 инча).

Размери

без опаковка: 400 x 280 x 65 мм
Опакован: 400 x 280 x 65 мм

Тегло

без опаковка: 0,51 кг
Опакован: 0,54 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната двугодишна ограничена гаранция
на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: 2GJ35AA #ABB
UPC/EAN код: 191628329748

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Чанта и безжична мишка HP Value; 2 батерии размер ААА; 2,4 GHz безжичен донгъл; Брошура за бърз старт;
Бележки към продукта; Гаранционна карта; R.E.D RTF карта

1

Безжична връзка до 10 м (30 фута).
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