Φύλλο δεδομένων

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Ένα χαρτοφύλακας
φιλικός στις μετακινήσεις
μαζί με ασύρματο ποντίκι
για όσους μετακινούνται
συχνά.
Μετακινηθείτε με σιγουριά
με έναν κομψό και άνετο
χαρτοφύλακα που διατηρεί
οργανωμένο και άμεσα
προσβάσιμο τον φορητό
υπολογιστή αλλά και τον
πολύτιμο εξοπλισμό σας.
Τακτοποιήστε εύκολα όλα
όσα χρειάζεστε για εργασία
εν κινήσει, σε μια ευρύχωρη
τσάντα με εφαρμοστές
θήκες. Το παρεχόμενο
ασύρματο ποντίκι αποτελεί
αξιόπιστη λύση για μέγιστη
παραγωγικότητα,
οπουδήποτε.

Διακριτή ποιότητα
●
Διαθέτει ανθεκτικά υλικά για καθημερινή χρήση, όπως ύφασμα που αντέχει
στις καιρικές συνθήκες, επένδυση στο πλάι και στην πίσω πλευρά,
αφαιρούμενο λουρί ώμου και ανθεκτικές λαβές μεταφοράς.
Όλα έχουν τη θέση τους
●
Οι ειδικές θήκες περιλαμβάνουν μια εσωτερική θήκη για φορητούς
υπολογιστές έως 39,62 cm (15,6") και πολλές θήκες οργάνωσης για στυλό,
κινητό τηλέφωνο και αξεσουάρ.
Κατασκευή για μετακινήσεις
●
Το ειδικό λουρί για τοποθέτηση πάνω σε βαλίτσα με ρόδες είναι μια πρακτική
λύση, όταν κινείστε στο αεροδρόμιο ή στους χώρους του πανεπιστημίου με
πολλές τσάντες.
Χαρακτηριστικά ποντικιού:
●
Χάρη στην αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz μπορείτε να αφήσετε τα
καλώδια πίσω στο παρελθόν.
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●

Η τεχνολογία Red LED και ο οπτικός αισθητήρας 1.000 dpi παρέχουν
εξαιρετική ακρίβεια και ταχύτητα σε πολλές επιφάνειες.

●

Εργονομικό σχήμα για άνεση όλη την ημέρα και στα δύο χέρια.
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Συμβατότητα

Ο χαρτοφύλακας είναι κατάλληλος για φορητούς υπολογιστές έως 39,62 cm (15,6").

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 400 x 280 x 65 mm
Συσκευασμένο: 400 x 280 x 65 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,51 kg
Συσκευασμένο: 0,54 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Χαρτοφύλακας και ασύρματο ποντίκι HP Value 2 μπαταρίες AAA; Ασύρματο dongle 2,4 GHz; Αφίσα γρήγορης
εκκίνησης; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης; Κάρτα R.E.D RTF

1

Ασύρματη συνδεσιμότητα σε απόσταση έως 10 μέτρα (30 πόδια).
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