Dataark

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
En reisekoffert og trådløs
mus-pakke for folk på
farten
Den stilige, komfortable
kofferten som holder den
bærbare PC-en og
verdisakene dine
organiserte og innen
rekkevidde, gjør at du kan
pendle med selvtillit. Alt du
trenger til jobbreiser kan
organiseres i en romslig bag
med passende rom. Den
medfølgende, trådløse
musen gir deg en pålitelig
løsning for maksimal
produktivitet, hvor som
helst.

Kvalitet man legger merke til
●
Laget av slitesterke materialer for daglig bruk inkludert værbestandig stoff,
innvevd polstring på siden og bak, avtakbar skulderstropp og robuste
bærehåndtak.
Alt har sin plass
●
Lommer for bestemte formål, inkludert et eget rom på innsiden for bærbare
PC-er på opptil 39/62 cm (15,6 tommer) diagonalt, sammen med flere lommer
for organisering av penner, mobiltelefon og tilbehør.
Laget for reising
●
En egen trallestropp gjør det enklere å navigere på flyplassen eller
universitetsområdet med mye bagasje.
Musefunksjoner:
●
Ingen flere ledninger med den pålitelige trådløse tilkoblingen på 2,4 GHz.
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●

Rød LED-teknologi og 1000 dpi optiske sensorer som sørger for enestående
nøyaktighet og hastighet på en rekke typer overflater.

●

En profilert form konstruert for behagelig arbeid hele dagen i valgfri hånd.

Dataark

HP Value Briefcase & Wireless Mouse Kit

Kompatibilitet

Kofferten passer for bærbare PC-er på opptil 39,62 cm (15,6") diagonalt.

Mål

Pakket ut: 400 x 280 x 65 mm
Pakket: 400 x 280 x 65 mm

Vekt

Pakket ut: 0,51 kg
Pakket: 0,54 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Value-koffert og trådløs mus; 2 AAA-batterier; 2,4 GHz trådløs dongel; Hurtigstartsplakat; Produktmerknader;
Garantikort; R.E.D RTF-kort
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Trådløs tilkobling på opptil 10 m (30 fot).
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