
Folha de Dados

HPWireless Keyboard andMouse
300
A fusão entre design
funcional e desempenho
seguro

Este duo coloca a
produtividade segura e o
entretenimento na ponta
dos seus dedos. Os
principais destaques
incluem teclas de atalho,
um rato ultrapreciso e
encriptação de dados que
protege a sua informação.

Conveniência sem fios
● Com a fiável ligação sem fios de 2,4 GHz, os fios pertencem ao passado.1

Um recetor que simplifica a vida
● Necessita apenas de um nanorrecetor sem fios para ligar o teclado e o rato.

Atalhos para acesso rápido
● Dez teclas de atalho para acesso com um simples toque a ferramentas
importantes, como Internet, e-mails e pesquisa.
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Destaques do produto

Concebido para maior precisão
Rato commaior precisão para movimentos precisos na maioria das superfícies, graças à sensibilidade de 1600 dpi.

Um teclado concebido para maior conforto
O teclado de tamanho integral inclui um apoio integrado para a palma da mão, para que possa ter os seus pulsos apoiados e digitar comodamente.

Concebido para ambas as mãos
Um rato arredondado concebido para proporcionar conforto às suas mãos durante todo o dia.

Encriptado para segurança de dados
A Tecnologia Advanced Encryption Standard (AES) protege a informação, encriptando a ativação das teclas e o rato.2

1 A conectividade sem fios tem um alcance de 10 m.
2 Este produto não pode garantir uma comunicação encriptada através de canal sem fios.
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Compatibilidade Porta USB disponível

Dimensões Fora da caixa: Teclado: 46,5 x 17,5 x 3,6 cm; Rato: 9,5 x 5,8 x 3,6 cm
Embalado: 55 x 18,3 x 4,1 cm

Peso Fora da caixa: Teclado: 0,51 kg; Rato: 0,055 kg
Embalado: 0,83 kg

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

Informações adicionais P/N: 3ML04AA
#A2M;#A2Q;#AB6;#AB7;#AB8;#AB9;#ABB;#ABD;#ABE;#ABF;#ABH;#ABN;#ABS;#ABT;#ABU;#ABV;#ABX;#ABY;#A
BZ;#AC0;#AC3;#ACB;#ACQ;#AK9;#AKB;#AKC;#AKD;#AKE;#AKN;#AKQ;#AKR;#AKS;#ARK;#B13;#B15;#B1T;#BED;#
UUW;#UUZ
UPC/EAN code: #A2M: 192018879218: ;3ML04AA#A2Q: 192018879256 ;3ML04AA#AB6: 192018878938;
3ML04AA#AB7: 192018878976; 3ML04AA#AB8: 192018879065; 3ML04AA#AB9: 192018879010;
3ML04AA#ABB: 192018879263; 3ML04AA#ABD: 192018878914; 3ML04AA#ABE: 192018879034;
3ML04AA#ABF: 192018878969; 3ML04AA#ABH:192018878990 ; 3ML04AA#ABN: 192018879126;
3ML04AA#ABS: 192018879102; 3ML04AA#ABT:192018879089 ; 3ML04AA#ABU: 192018879072;
3ML04AA#ABV: 192018879096; 3ML04AA#ABX: 192018879119; 3ML04AA#ABY: 192018879133;
3ML04AA#ABZ: 192018878983; 3ML04AA#AC0 192018878921; 3ML04AA#AC3 192018878907 ;
3ML04AA#ACB 192018879027; 3ML04AA#ACQ: 192018879232; 3ML04AA#AK9: 192018879287;
3ML04AA#AKB: 192018878945 ; 3ML04AA#AKC: 192018879140; 3ML04AA#AKD: 192018879003 ;
3ML04AA#AKE: 192018879164 ; 3ML04AA#AKN: 192018879171; 3ML04AA#AKQ: 192018879195;
3ML04AA#AKR: 192018878952; 3ML04AA#AKS: 192018879157; 3ML04AA#ARK: 192018879201;
3ML04AA#B13: 192018879270; 3ML04AA#B15: 192018879249; 3ML04AA#B1T: 192018879225;
3ML04AA#BED: 192018879188; 3ML04AA#UUW: 192018879058; 3ML04AA#UUZ: 192018879041

País de Origem China

Conteúdo da embalagem Teclado; Rato; Nanorrecetor USB sem fios; 2 pilhas AAA (teclado); 2 pilhas AAA (rato); Guia de iniciação rápida;
Informações do produto; Cartão de garantia

1 A conectividade sem fios tem um alcance de 10 m.
2 Este produto não pode garantir uma comunicação encriptada através de canal sem fios.
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