Veri sayfası

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Hareket halindeki
kullanıcılar için seyahat
dostu bir evrak çantası ve
kablosuz fare takımı
Dizüstü bilgisayarınıza ve
değerli eşyalarınıza kolayca
erişmenizi sağlayan şık,
rahat evrak çantasıyla
güven içinde seyahat edin.
Kullanışlı bölmelere sahip
bu geniş çanta sayesinde
hareket halindeyken iş için
ihtiyacınız olan her şeyi
kolayca düzenleyin. Ürünle
birlikte sunulan kablosuz
fare her yerde maksimum
üretkenlik için güvenilir bir
çözümdür.

Fark yaratan kalite
●
Hava şartlarına karşı dirençli kumaş, yan ve arkadaki dokuma dolgu
malzemesi, çıkarılabilir omuz askısı ve dayanıklı taşıma sapı gibi günlük
kullanıma yönelik güçlü malzemelerle üretilmiştir.
Her şey yerli yerinde
●
En fazla 39,62 cm (15,6") diyagonal boyutlu dizüstü bilgisayarlar için
tasarlanan ayrı bir çok amaçlı iç bölmenin yanı sıra kalem, cep telefonu ve diğer
aksesuarları düzenlemek için de çok sayıda cebe sahiptir.
Seyahatler için geliştirildi
●
Özel valize takma askısı birkaç çantayla havaalanında ya da kampüste bir yere
gitmeye çalışırken rahatlık sunar.
Fare Özellikleri:
●
Güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde kabloya gerek yoktur.
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●

Kırmızı LED teknolojisi ve 1.000 dpi optik sensör, çok farklı yüzeylerde
inanılmaz hassasiyet ve hız sunar.

●

Hangi elle kullanılırsa kullanılsın gün boyu rahatlık için tasarlanan kavisli
tasarım.
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Uyumluluk

Evrak çantası, 39,62 cm (15,6") diyagonal boyuta kadar dizüstü bilgisayarlara uygundur.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 400 x 280 x 65 mm
Paketli: 400 x 280 x 65 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,51 kg
Paketli: 0,54 kg

Garanti

Huzur veren koruma: İki yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Value Evrak Çantası ve Kablosuz Fare; 2 AAA pil; 2,4 GHz kablosuz donanım kilidi; Hızlı Başlangıç posteri; Ürün
bildirimleri; Garanti kartı; R.E.D RTF kartı
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10 m'ye (30 ft) kadar kablosuz bağlantı.
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