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חבילת תיק מסמכים ידידותי
לנסיעות ועכבר אלחוטי עבור
הנוסעים המתמידים

סע בביטחון עם תיק מסמכים
מלוטש ונוח ששומר על המחשב
הנישא וחפצי הערך מאורגנים
ובהישג יד .ארגן בקלות את כל
הדרוש לך לעבודה בדרכים ,בתיק
מרווח עם תאים צמודים .העכבר
האלחוטי הכלול מספק פתרון
מהימן לפרודוקטיביות מרבית,
בכל מקום.

איכות גבוהה
● התיק עשוי מחומרים עמידים לשימוש יומיומי ,כולל בד המגן מפני נזקי מזג האוויר ,ריפוד
הארוג אל תוך הדופן והגב ,רצועת כתף הניתנת להסרה וידיות נשיאה חזקות.
לכל דבר יש את המקום המיועד לו
● הכיסים התכליתיים כוללים תא פנימי ייעודי למחשבים ניידים בגודל של עד  39.62ס"מ
) 15.6אינץ'( באלכסון ,ביחד עם כיסים מרובים המאפשרים אחסון מסודר של עטים ,טלפון
נייד ואביזרים.
נועד לנסיעות
●
רצועה ייעודית לתיק על גלגלים מאפשרת לנווט בנוחות בנמל התעופה או בקמפוס עם
תיקים רבים.
מאפייני העכבר:
●

חיבור אלחוטי מהימן של  GHz 2.4מבטל את הצורך בכבלים.
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● טכנולוגיית  Red LEDוחיישן אופטי עם  1,000 dpiמספקים לך דיוק ומהירות חסרי תקדים
על-גבי מגוון רחב של משטחים.
●

עיצוב מעוגל המיועד לנוחות לכל אורך היום בכל אחת מהידיים.
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תאימות

תיק המסמכים מתאים למחשבים נישאים בגודל של עד  39.62ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון.

משקל

מחוץ לאריזה 0.51 :ק"ג
ארוז 0.54 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 65 x 280 x 400 :מ"מ
ארוז 65 x 280 x 400 :מ"מ

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנתיים

P/N: 2GJ35AA #ABB
קוד UPC/EAN: 191628329748
סין

תיק מסמכים  HP Valueועכבר אלחוטי;  2סוללות  ;AAAחיבור אלחוטי  ;2.4GHzפוסטר הפעלה מהירה; הודעות אודות המוצר;
כרטיס אחריות; כרטיס R.E.D RTF

 1קישוריות אלחוטית עד למרחק של  10מ' ) 30רגל(.
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