Karta produktu

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Przystosowana do
podróży teczka i zestaw
obejmujący mysz
bezprzewodową dla osób,
które często podróżują
Podróżuj bez obaw,
korzystając z tej eleganckiej,
wygodnej teczki, która
umożliwia uporządkowane
przechowywanie laptopa i
innych wartościowych
rzeczy w zasięgu ręki.
Łatwe rozmieszczenie
wszystkiego, co potrzebne
do pracy w podróży, w
przestronnej torbie z
dopasowanymi
przegrodami. Dołączona
bezprzewodowa mysz to
niezawodne rozwiązanie
zapewniające maksymalną
produktywność w
dowolnym miejscu.

Wysoka jakość
●
Wytrzymałe materiały dobrze znoszące codzienne użytkowanie obejmują
tkaninę odporną na niekorzystne warunki pogodowe, plecioną wyściółkę po
bokach i z tyłu, odpinany pasek na ramię oraz solidne uchwyty do
przenoszenia.
Wszystko ma swoje miejsce
●
Funkcjonalne kieszenie obejmują specjalną wewnętrzną przegrodę na
komputery przenośne o przekątnej ekranu maks. 39/62 cm (15,6″) oraz dużą
liczbę kieszeni na długopisy, telefon komórkowy i akcesoria.
Stworzona z myślą o podróżach
●
Specjalny pasek do wózka ułatwia podróż na lotnisko lub kampus z wieloma
torbami.
Funkcje myszy:
●
Koniec z przewodami dzięki niezawodnej łączności bezprzewodowej 2,4 GHz.
●

Technologia czerwonej diody LED oraz czujnik optyczny 1000 dpi zapewniają
wyjątkową precyzję i prędkość pracy na różnych powierzchniach.

●

Wyprofilowana konstrukcja zapewnia komfortową pracę przez cały dzień –
zarówno lewo-, jak i praworęcznym użytkownikom.
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Zgodność

Teczka pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 39,62 cm (15,6″).

Wymiary

Z opakowania: 400 x 280 x 65 mm
Zapakowane: 400 x 280 x 65 mm

Waga

Z opakowania: 0,51 kg
Zapakowane: 0,54 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Spokój i pewność dzięki standardowej dwuletniej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Teczka HP Value i mysz bezprzewodowa; 2 baterie AAA; Bezprzewodowy klucz sprzętowy 2,4 GHz; Plakat ze
skróconą instrukcją obsługi; Uwagi dotyczące produktu; Karta gwarancyjna; Karta R.E.D RTF

[1 ] Łączność bezprzewodowa do 10 m (30 stóp).
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