Specifikace

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Cestovní sada kufříku a
bezdrátové myši

S elegantním, pohodlným
kufříkem, jenž přehledně
pojme váš přenosný počítač
a nezbytné věci, se můžete
s jistotou vydat na cesty. Do
prostorné tašky s
praktickými přihrádkami
snadno uspořádáte vše, co
si potřebujete vzít na cesty.
Přiložená bezdrátová myš
vám spolehlivě poslouží a
zajistí maximální
produktivitu, ať jste kdekoli.

Bezprecedentní kvalita
●
Vyrobeno z trvanlivých materiálů pro každodenní používání, včetně tkaniny
odolné proti povětrnostním vlivům, tkaného polstrování na bocích a zadní
straně, odnímatelného ramenního popruhu a robustních rukojetí.
Vše má své místo
●
Praktické kapsy s oddělenou vnitřní přihrádkou pro přenosné počítače s
úhlopříčkou až 39,62 cm (15,6“) a také několik menších kapes na pera, mobilní
telefon a příslušenství.
Určeno pro cestování
●
Popruh pro připevnění k vozíku oceníte, když se budete přemisťovat na letišti
nebo v areálu školy spolu s několika taškami.
Funkce myši:
●
Se spolehlivým bezdrátovým připojením 2,4 GHz nepotřebujete tahat další
kabely.
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●

Červená technologie LED a optický snímač 1 000 dpi vám zajistí výjimečnou
přesnost a rychlost na mnoha různých površích.

●

Ergonomický tvar navržený pro celodenní používání v libovolné ruce.

Specifikace

HP Value Briefcase & Wireless Mouse Kit

Kompatibilita

Kufřík pojme přenosné počítače s úhlopříčkou až 39,62 cm (15,6“).

Rozměry

Bez obalu: 400 x 280 x 65 mm
Balení: 400 x 280 x 65 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,51 kg
Balení: 0,54 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám zajistí klidné používání

Další informace

P/N: 2GJ35AA #ABB
Kód UPC/EAN: 191628329748

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Kufřík a bezdrátová myš HP Value; 2 baterie AAA; Bezdrátový hardwarový klíč 2,4 GHz; Leták rychlého nastavení;
Produktová oznámení; Záruční list; Karta R.E.D RTF
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Funkce bezdrátového připojení s dosahem až 10 m (30 stop).

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
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10/17

