Adatlap

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Utazáshoz tervezett,
könnyen hordozható
laptoptáska és vezeték
nélküli egér egy
csomagban

A karcsú és kényelmes
laptoptáskával magabiztos
lehet a napi ingázás során,
továbbá rendezetten és
elérhető közelségben
tarthatja laptopját és
értékeit. Egyszerűen
rendszerezheti az útközben
végzett munkához
szükséges felszereléseit a
testhezálló rekeszekkel
ellátott tágas táskában. A
hozzá járó vezeték nélküli
egér megbízható megoldást
nyújt bárhol a maximális
termelékenységhez.

Kiváló minőség
●
A mindennapos használatot kibíró, tartós anyagokból készült, amelyeknek
része az időjárás megpróbáltatásait kiálló szövet, az oldalsó és a hátsó részbe
varrt párnázat, a levehető vállpánt és az erős fogantyúk.
Mindennek meg van a helye
●
A különböző célokra kialakított zsebek egyike az akár 39,62 cm (15,6")
képátlójú laptopok tárolására tervezett belső rekesz, amelyet számos, kisebb
tárgyak tárolására szolgáló zseb egészít ki a tollak, mobiltelefon és egyéb
kellékek számára.
Utazáshoz készült
●
A kifejezetten bőröndhöz való rögzítéshez készült pánt nagy segítség lehet, ha
sok csomaggal kell bejárni a repteret vagy az egyetem területét.
Az egér jellemzői:
●
A 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően nem kell többé
vezetékekkel bajlódnia.
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●

A vörös LED-es technológia és az 1000 dpi-s optikai szenzor kivételes
pontosságot és sebességet biztosít a legkülönfélébb felületeken.

●

Formatervezett alakjának köszönhetően egész nap kényelmesen használható
bármelyik kézzel.
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Kompatibilitás

Laptoptáska legfeljebb 39,62 cm (15,6") képátlójú laptopokhoz.

Méretek

Kicsomagolva: 400 x 280 x 65 mm
Csomagolva: 400 x 280 x 65 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,51 kg
Csomagolva: 0,54 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat

További információ

Termékszám: 2GJ35AA #ABB
UPC/EAN-kód: 191628329748

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Value laptoptáska vezeték nélküli egérrel; 2 db AAA elem; 2,4 GHz-es vezeték nélküli hardverkulcs;
Gyorskalauz; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Jótállási jegy; R.E.D RTF-kártya

Vezeték nélküli kapcsolat akár 10 m (30 láb) távolságig.
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