Dataark

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
En rejsevenlig taske og
trådløs mus til dem, der er
på farten
Nu kan du pendle med ro i
sindet med en slank og
behagelig taske, hvor du
kan have din bærbare
computer og dine
værdigenstande inden for
rækkevidde. Det er nemt at
organisere alt det, du skal
bruge på farten, i en
rummelig taske med
praktiske rum. Den
medfølgende trådløse mus
giver dig en pålidelig løsning
til maksimal produktivitet
overalt.

Mærkbar kvalitet
●
Fremstillet af holdbart materiale til daglig brug, herunder vejrbestandigt
materiale, indvævet polstring i siderne og bagpå, aftagelig skulderrem og
robuste bærehåndtag.
Alting har sin rette plads
●
Specialdesignede lommer, f.eks. et indvendigt rum til bærbare computere på
op til 39/62 cm (15,6") og flere lommer til kuglepenne, mobiltelefon og
tilbehør.
Lavet til livet på farten
●
En dedikeret rem giver dig frihed, når du bevæger dig rundt i lufthavnen eller
på skolen med flere tasker.
Musens funktioner:
●
Du slipper for ledninger med den stabile, trådløse 2,4-GHz forbindelse.
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●

Med rød LED-teknologi og en optisk sensor på 1000 dpi får du enestående
nøjagtighed og hastighed på mange forskellige overflader.

●

En afrundet form, der er designet til at føles behagelig – hele dagen og i begge
hænder.
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Kompatibilitet

Mappen passer til bærbare computere på op til 39,62 cm (15,6").

Mål

Udpakket: 400 x 280 x 65 mm
Pakket: 400 x 280 x 65 mm

Vægt

Udpakket: 0,51 kg
Pakket: 0,54 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Value-rejsetaske og trådløs mus; 2 AAA-batterier; 2,4 GHz trådløs dongle; Startvejledning;
Produktmeddelelser; Garantikort; R.E.D RTF-kort
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Trådløs forbindelse med en rækkevidde på op til 10 meter.
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