
Specifikace

Kabelová myš a klávesnice HP 150

Dokonalá myš v každém ohledu

Popadni dokonalé společníky Plug and Play, přesnou myš a ergonomickou klávesnici s mnoha funkcemi a vyraz na cesty,
kamkoli se ti zachce.

Ticho lahodící uším
Stylová ostrůvková klávesnice nabízí tichý
provoz. Nízkoprofilový design umožňuje
rychlé, praktické a přesné klávesové
kombinace podle tvých představ.

Geniální klávesové kombinace
Klasické ovládání je integrováno do 12
zkratek s klávesou fn – hudba, filmy,
hlasitost, domovská stránka, záložky a e-
mail. Zkratky nade vše.

Klikej rychlostí blesku
Zapoj bleskově port USB Plug and Play a
budeš klikat dřív, než se naděješ.
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Funkce

Vypadá skvěle, funguje skvěle
Klávesnice a myš mají ergonomický design, který zajišťuje pohodlí díky přirozené poloze rukou. Díky myši s levým tlačítkem, pravým tlačítkem a
posuvným kolečkem budeš mít nad ovládáním naprostou kontrolu.

Naprostá přesnost
Myš disponuje optickým snímačem s citlivostí 1 600 DPI a dosahuje naprosté přesnosti téměř na jakémkoli povrchu. Stačí ji společně s notebookem
uložit do batohu a můžeš vyrazit.

Budiž světlo LED
Kontrolky LED se rozsvítí při zapnutí a zhasnou při vypnutí kláves Number Lock, Caps Lock a Scroll Lock. O starost méně.
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Kompatibilita Kompatibilní s počítači vybavenými portem USB-A.

Rozměry produktu 42,59 x 14,61 x 2,68 cm (klávesnice); 10,34 x 6,11 x 3,42 cm (myš)

Hmotnost 0,44 kg (klávesnice); 0,06 kg (myš); Balení: 0,84 kg
0.97 lb (keyboard); 0.13 lb (mouse); Balení: 1.85 lb

Záruka Dvouletá omezená záruka.

Co je obsaženo v krabici Myš; Klávesnice; Úvodní příručka; Záruka

Země původu Vyrobeno v Číně

Produktové číslo 240J7AA

Kompatibilní operační systémy Windows 10; Windows 8; Windows 7

Minimální systémové požadavky Dostupný port USB-A

Délka kabelu 100 cm

Popis konektoru USB Type-A

Rozměry hlavní krabice (šířka x hloubka x
výška) 52,1 x 43 x 18,8 cm

Hmotnost přepravky 8 kg
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Poznámky pod čarou se zprávami

 Společnost HP poskytuje dvouletou omezenou záruku s online podporou 24 hodin denně. Podrobné informace jsou k dispozici v centru zákaznické podpory HP nebo na adrese www.hp.com/go/orderdocuments. Vyžaduje internetové
připojení, které není součástí dodávky.
 

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a
službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na
obrázku. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto
produktům a službám. Ze žádných uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Windows je registrovaná ochranná známka nebo
ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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