Fişă tehnică

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Un set cu o servietă
prietenoasă şi un mouse
wireless pentru cei în
mişcare
Deplasaţi-vă cu încredere,
bazându-vă pe o servietă
subţire şi confortabilă, în
care încap laptopul şi
lucrurile de valoare,
organizate şi la îndemână.
Aranjaţi cu uşurinţă tot ce vă
trebuie pentru lucrul în
deplasare, într-o servietă
spaţioasă cu
compartimente comode.
Mouse-ul wireless inclus
oferă o soluţie fiabilă pentru
productivitate maximă,
oriunde.

Calitate remarcabilă
●
Confecţionată din materiale durabile, pentru utilizare zilnică, inclusiv material
rezistent la intemperii, pânză ţesută pe laterale şi pe spate, curea de umăr
detaşabilă şi mânere robuste.
Totul are un loc rezervat
●
Printre buzunarele speciale se numără un compartiment interior dedicat
pentru laptopuri de până la 39/62 cm (15,6 inchi), precum şi alte buzunare
pentru pixuri, telefon celular şi accesorii.
Concepută pentru deplasări
●
Cureaua de cărucior dedicată este utilă atunci când vă deplasaţi într-un
aeroport sau campus, cu mai multe bagaje.
Caracteristici ale mouse-ului:
●
Graţie conexiunii wireless fiabile de 2,4 GHz, nu mai sunt necesare firele.
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●

Tehnologia cu LED-uri roşii şi senzorul optic de 1.000 dpi vă oferă o precizie şi
o viteză de excepţie, pe o gamă largă de suprafeţe.

●

O formă conturată, concepută pentru confort zilnic în oricare mână.

Fişă tehnică

HP Value Briefcase & Wireless Mouse Kit

Compatibilitate

Servieta se potriveşte cu laptopuri de până la 39,62 cm (15,6 inchi).

Dimensiuni

Despachetat: 400 x 280 x 65 mm
Împachetat: 400 x 280 x 65 mm

Greutate

Despachetat: 0,51 kg
Împachetat: 0,54 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani

Informaţii suplimentare

număr produs: 2GJ35AA #ABB
Cod UPC/EAN: 191628329748

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mouse Wireless şi Servietă de valoare HP; 2 baterii AAA; dongle wireless de 2,4 GHz; poster Pornire rapidă;
notificări despre produs; fişă de garanţie; card RTF R.E.D.
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Conectivitate wireless de până la 10 m (30 ft).

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
10/17

