Datasheet

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Een bundel met een
koffertje en een draadloze
muis voor gebruikers die
veel reizen
Reis prettig met een fraai,
comfortabel koffertje om je
laptop en waardevolle
bezittingen onder bereik op
te bergen. Neem eenvoudig
alles mee wat je voor je
werk nodig hebt, in ruime,
goed passende vakken. De
meegeleverde muis is een
betrouwbare oplossing om
overal maximaal productief
te zijn.

Zichtbare kwaliteit
●
Vervaardigd met duurzame materialen voor dagelijks gebruik, zoals
weerbestendige stof, ingeweven voering aan de zij- en achterkant, een
afneembare schouderband en robuuste handvatten.
Alles heeft zijn plaats
●
Speciale vakken zoals een intern compartiment voor laptops tot 15,6 inch
(39,62 cm) en verschillende organizervakken voor pennen, een mobiele
telefoon en accessoires.
Ideaal voor op reis
●
Een speciale trolleyband biedt verlichting als je met meerdere tassen over de
luchthaven of de campus loopt.
Muisfuncties:
●
De betrouwbare 2,4-GHz draadloze verbinding maakt kabels overbodig.
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●

Dankzij de rode ledtechnologie en 1000-dpi optische sensor werkt hij snel en
nauwkeurig op allerlei oppervlakken.

●

Dankzij de ronde vorm kun je met je linker- en rechterhand de hele dag
comfortabel werken.
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HP Value Briefcase & Wireless Mouse Kit

Compatibiliteit

Koffertje is geschikt voor laptops tot 15,6 inch (39,62 cm).

Afmetingen

Zonder verpakking: 400 x 280 x 65 mm
In verpakking: 400 x 280 x 65 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,51 kg
In verpakking: 540 gr

Garantie

Garantie voor zekerheid: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Value koffertje en draadloze muis; 2 AAA-batterijen; 2,4-GHz draadloze dongel; Snelle installatieposter;
Productinformatie; Garantiekaart; R.E.D RTF-kaart
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Draadloze verbinding tot een afstand van 10 meter.
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