
Datasheet

HP PavilionWireless Keyboard
andMouse 800 (White)
Schitterend design. Het is
draadloos.

Het opvallende ontwerp is
binnen handbereik met een
slank draadloos
toetsenbord en draadloze
muis die naadloos
aansluiten op uw apparaten.

Drie zones. Superefficiënt.
● Efficiënt en productief met een in drie zones ingedeeld toetsenbord met
pijltoetsen van normale grootte en aparte cijfertoetsen.

Dun. Stijlvol. Draadloos.
● Met een aantrekkelijk dun design past dit toetsenbord perfect bij u thuis.

Stijl en comfort. Even klikkenmaar.
● Ervaar het natuurlijke comfort van een snel reagerende muis die perfect past
bij je HP devices.



Datasheet

HP Pavilion Wireless Keyboard and Mouse 800 (White)

Productfuncties

Responsief typen
Geoptimaliseerde toetsen voor een tactiel gevoel en een responsieve, stille typervaring.

Afgestemd op comfort
Prettig voor handen en polsen, dankzij de natuurlijke vormen.

Lampje, voor extra nauwkeurigheid
Een indicatielampje voor caps lock dat oplicht als het aan is zorgt dat u correct typt en zorgt voor een maximale voortgang.
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Compatibiliteit Vrije USB-poort

Afmetingen Zonder verpakking: Toetsenbord: 1,87 x 11,4 x 41 cm; Muis: 6,48 x 11,93 x 3,15 cm
In verpakking: 4 x 19,2 x 44,4 cm

Gewicht Zonder verpakking: 0,71 kg
In verpakking: 840 gr

Garantie Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Productkleur Swiss combo white

Aanvullende informatie P/N: 4CF00AA #AC3
UPC/EAN code: 192545459228

Land van herkomst China

Inhoud van de doos HP Pavilion draadloos toetsenbord en muis 800; draadloze USB-nano-ontvanger; 2 AAA-batterijen voor
toetsenbord; 2 AAA-batterijen voor muis; Beknopte handleiding; Productinformatie; Garantiekaart; R.E.D.
RTF-kaart

© Copyright 2018 HP Development Company; L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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