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HP C2710 Combo Keyboard

Het volgens strenge
standaarden en richtlijnen
gebouwde HP C2710
combo toetsenbord heeft
een elegant, modern
design, geavanceerde
functionaliteit en een lange
levensduur.

Eersteklas HP standaarden
● Gebouwd volgens strikte industrierichtlijnen voor kwaliteitscontrole.

Stijlvol, aantrekkelijk design
● Toetsenbord en muis zijn elegant, modern en draadloos. Ze brengen comfort
en een vleugje stijl op elke werkplek.

Niet meer sjorren. Niet meer trekken
● De draadloze connectiviteit betekent bewegingsvrijheid.

Functies
● Speciale sneltoetsen geven direct toegang tot Windows-functionaliteit.
● Kies de optimale typhouding met de in hoogte verstelbare voetjes.
● Navigeer snel en gemakkelijk op internet en door documenten.
● Werk de hele dag prettig met de ergonomisch vormgegeven muis.
● Standaard toetsenbord; USB draadloze 2,4-GHz ontvanger; Installatie is heel
eenvoudig. Sluit aan en op klik op Verbinden.

● Standaard 3 knoppen; Optische sensor (max 1600 dpi); USB draadloze
2,4-GHz ontvanger; Batterijlevensduur 12 maanden1
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Compatibiliteit Compatibel met alle notebook- en desktopplatformen met Windows XP/Vista/7/8/10

Afmetingen Zonder verpakking: Toetsenbord: 440 x 151 x 24 mm; Muis: 110 x 70 x 52 mm
In verpakking: 502 x 158 x 42 mm

Gewicht Zonder verpakking: Toetsenbord: 0,45 kg; Muis: 0,08 kg
In verpakking: 690 gr

Garantie 2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie P/N: M7P30AA #ABB; #AC3; #ABD; #AC0; #AB6; #AKB; #AKR; #ABF; #AB7; #ABZ; #ABH; #AB9; #ACB; #ABE; #UUZ;
#UUW; #AB8; #ABU; #ABT; #ABV; #ABS; #ABX; #ABN; #ABY; #AKC; #AKS; #AKE; #AKN; #BED; #AKQ; #ARK; #A2M;
#B1T; #ACQ; #A2Q; #B13; #AK9
UPC/EAN code: ABB: 889899816998; AC3: 889899816639; ABD: 889899816646; AC0: 889899816653; AB6:
889899816660; AKB: 889899816677; AKR: 889899816684; ABF: 889899816691; AB7: 889899816707; ABZ:
889899816714; ABH: 889899816721; AB9: 889899816745; ACB: 889899816752; ABE: 889899816769; UUZ:
889899816776; UUW: 889899816783; AB8: 889899816790; ABU: 889899816806; ABT: 889899816813; ABV:
889899816820; ABS :889899816837; ABX: 889899816844; ABN: 889899816851; ABY: 889899816868; AKC:
889899816875; AKS: 889899816882; AKE: 889899816899; AKN: 889899816905; BED: 889899816912; AKQ:
889899816929; ARK: 889899816936; A2M: 889899816943; B1T: 889899816950; ACQ: 889899816967; A2Q:
889899816981; B13: 889899817001; AK9: 889899817018

Meegeleverd in de doos HP draadloos toetsenbord; HP draadloze muis; Draadloze USB-ontvanger; Batterijen; Documentatie;
Garantiekaart

1 Batterijlevensduur is gebruiksafhankelijk.
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