
Specifikace

Bezdrátová myš a klávesnice HP 230

Naprosto pohodlná a tichá

Pořiď si klávesnici a myš, které jsou pohodlné, stylové a tiché. Konečně můžeš dosáhnout maximální efektivity s
minimálním hlukem. Klávesové zkratky a baterie s dlouhou životností umožňují udržet vysokou produktivitu po celý den.

Stylový design bez starostí
S designem ostrůvkové klávesnice si můžeš
užívat pohodlnější, přesnější a tišší psaní.

Kombinace pohodlí a odolnosti
Zvládni jakoukoli úlohu díky této odolné
myši, která zaručuje naprosté pohodlí.

Osvoboď se od kabelů
Dej sbohem změti kabelů a užívej si volný
pohyb s 2,4GHz bezdrátovým připojením
bez prodlev.1
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Funkce

Ovládání na dosah ruky
Maximalizuj produktivitu díky klávesnici, se kterou můžeš snadno aktivovat všech 12 funkčních kláves pouhým kliknutím.

Stačí 1 sada baterií. Vydrží až 16 měsíců.
Díky dlouhé výdrži baterie můžeš využívat klávesnici až 16 měsíců a myš až 12 měsíců.

Kombinace rychlosti a přesnosti
Dosáhni vyšší flexibility při pohybech myší s citlivostí 1 600 dpi.
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Kompatibilita Kompatibilní se všemi počítači HP vybavenými portem USB-A.

Rozměry produktu 44 x 14,62 x 2,76 cm (klávesnice); 6,33 x 11,5 x 3,62 cm (myš)

Hmotnost 0,5 kg (klávesnice); 0,06 kg (myš); Balení: 0,84 kg
1.09 lb (keyboard); 0.14 lb (mouse); Balení: 1.85 lb

Záruka Dvouletá omezená záruka.

Co je obsaženo v krabici Klávesnice; Myš; Produktový list; Záruční list; Karta R.E.D. RTF

Země původu Vyrobeno v Číně

Produktové číslo 3L1F0AA

Kompatibilní operační systémy Kompatibilní se systémy Windows 7, Windows 8, Windows 10 a Mac OS 10.1 nebo vyšší.

Počet v přepravce 10

Rozměry hlavní krabice (šířka x hloubka x
výška) 47,4 x 47,4 x 24,2 cm

Hmotnost přepravky 9,5 kg
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Poznámky pod čarou se zprávami

 Bezdrátové připojení s dosahem až 10 m.
 Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na používání a okolních podmínkách a vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
 Společnost HP poskytuje dvouletou omezenou záruku s nepřetržitou online podporou. 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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