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HP PavilionWired Keyboard and
Mouse 400
Design fino.
Produtividade
impressionante.

Atualiza a tua forma de
trabalhar e jogar com um
teclado e rato que
combinam na perfeição com
os teus dispositivos. Estes
acessórios elegantes foram
concebidos de forma
engenhosa para
produtividade e conforto, e
podem levar a tua eficiência
para novos patamares.

Três zonas. Eficiência total.
● Aumenta a eficiência e a produtividade com um teclado incrível de três zonas
que incorpora teclas de seta de tamanho integral e um teclado numérico.

Design fino e elegante. Produtividade impressionante.
● Com um design fino e cativante, este teclado combina na perfeição com os
teus dispositivos HP.

Concebido para conforto
● Os contornos e a forma naturais do teclado permitem-te ter o teu pulso e as
tuas mãos numa posição de conforto.
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Destaques do produto

Iluminação para precisão
Um indicador LED de tecla Caps Lock acende quando esta é ativada, ajudando a melhorar a precisão datilográfica e a maximizar o teu progresso.

Estilo e conforto. À distância de um clique.
Sente o conforto natural de um rato com incrível capacidade de resposta que complementa na perfeição os teus dispositivos HP.
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Compatibilidade Porta USB disponível

Dimensões Fora da caixa: Teclado: 41,01 x 11,42 x 2,23 cm; Rato: 3,2 x 11,94 x 6,49 cm
Embalado: 44,4 x 19 x 3,8 cm

Peso Fora da caixa: 0,49 kg
Embalado: 0,64 kg

Garantia Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP.

Cor do Produto Combinação de Preto Cheddar

Informações adicionais P/N: 4CE97AA
UPC/EAN code:
4CE97AA#AC3:192545457811;4CE97AA#ABD:192545457828;4CE97AA#AC0:192545457835;4CE97AA#AB6:1
92545457842;4CE97AA#AKB:192545457859;4CE97AA#AKR:192545457866;4CE97AA#ABF:192545457873;4
CE97AA#AB7:192545457880;4CE97AA#ABZ:192545457897;4CE97AA#ABH:192545457903;4CE97AA#AKD:19
2545457910;4CE97AA#AB9:192545457927;4CE97AA#ACB:192545457934;4CE97AA#ABE:192545457941;4C
E97AA#UUZ:192545457958;4CE97AA#UUW:192545457965;4CE97AA#AB8:192545457972;4CE97AA#ABU:19
2545457989;4CE97AA#ABT:192545457996;4CE97AA#ABV:192545458009;4CE97AA#ABS:192545458016;4C
E97AA#ABX:192545458023;4CE97AA#ABN:192545458030;4CE97AA#ABY:192545458047;4CE97AA#AKC:192
545458054;4CE97AA#AKS:192545458061;4CE97AA#AKE:192545458078;4CE97AA#AKN:192545458085;4CE
97AA#BED:192545458092;4CE97AA#AKQ:192545458108;4CE97AA#ARK:192545458115;4CE97AA#A2M:192
545458122;4CE97AA#B1T:192545458139;4CE97AA#ACQ:192545458146;4CE97AA#B15:192545458153;4CE
97AA#A2Q:192545458160;4CE97AA#ABB:192545458177;4CE97AA#B13:192545458184;4CE97AA#AK9:1925
45458191

País de Origem China
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