Folha de Dados

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Um conjunto de pasta e
rato sem fios ideal para
quem viaja
Desloque-se com confiança
com uma pasta elegante e
confortável que mantém o
seu portátil e os objetos de
valor organizados e ao seu
alcance. Organize
facilmente tudo o que
precisa para trabalhar em
viagem num saco com
compartimentos espaçosos
e práticos. O rato sem fios
incluído é uma solução
fiável para obter a máxima
produtividade em qualquer
lugar.

Qualidade apreciável
●
Fabricado com materiais duradouros para uma utilização no dia a dia, incluindo
tecido resistente às condições climatéricas, tecido almofadado nas partes
laterais e traseira, alça de ombro destacável e pegas de transporte robustas.
Tudo no seu lugar
●
Leve o essencial consigo, com um compartimento interior para portátil de até
39,62 cm (15,6 pol.), além de vários compartimentos para canetas,
smartphone e outros acessórios.
Feito para viajar
●
Uma pega própria para trolley alivia o esforço quando se desloca no aeroporto
ou no campus com vários sacos.
Funcionalidades do rato:
●
Com a fiável ligação sem fios de 2,4 GHz, os fios pertencem ao passado.
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●

A tecnologia de LED vermelho e o sensor ótico de 1000 ppp oferecem-lhe
precisão e velocidade excecionais numa grande variedade de superfícies.

●

Um design arredondado e ergonómico concebido para proporcionar conforto
às suas mãos durante todo o dia.

Folha de Dados

HP Value Briefcase & Wireless Mouse Kit

Compatibilidade

Pasta adequada a portáteis de até 39,62 cm (15,6 pol.)

Dimensões

Fora da caixa: 400 x 280 x 65 mm
Embalado: 400 x 280 x 65 mm

Peso

Fora da caixa: 0,51 kg
Embalado: 0,54 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Pasta e rato sem fios HP; 2 Pilhas AAA; Dongle sem fios de 2,4 GHz; Guia de iniciação rápida; Avisos do produto;
Cartão de garantia; Cartão R.E.D RTF
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A conectividade sem fios tem um alcance de 10 m.
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