Datasheet

HP dual-mode toetsenbord 1000
Verbindingen met meerdere apparaten, voor wat voor werk
dan ook.
Ben je klaar voor eenvoudige toetsenbordverbindingen? Je kunt nu gemakkelijk met één klik tussen drie verschillende
apparaten schakelen. Het innovatieve, strakke ontwerp zorgt er ook voor dat je altijd vlot typt Ga handsfree met de
ingebouwde houder die je apparaten stevig op hun plek houdt.

Eenvoudig verbinding maken

Twee manieren om verbinding te maken

Maak makkelijk verbindingen met je pc, smartphone en tablet. Door
simpelweg op een toets te drukken kun je tussen de verbindingen
schakelen.

Twee opties voor draadloze verbindingen: USB-ontvanger of
Bluetooth® 5.0.
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Pluspunten
Ontworpen voor moeiteloos typen.
Het stijlvolle ontwerp geeft minder geluid en je hoeft de toetsen minder hard in te drukken.
Handsfree stabiliteit
Ga handsfree met deze rubberen houder, ontworpen om je apparaten stevig op hun plek te houden.
Snelkoppelingen binnen handbereik
Door de fn-toets met commando’s zoals dempen, volume, helderheid etc. te koppelen heb je snelkoppelingen binnen handbereik.
5 led-indicatoren
5 led-indicatoren verlichten de toetsen, waaronder aan/uit, Caps Lock, 2,5 G-modus, BT1-modus en BT2-modus.
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Compatibiliteit

Compatibel met pc's met Bluetooth® of een vrije USB-poort.

Afmetingen

41,01 x 14,21 x 2,28 cm

Gewicht

880 gr; In verpakking: 1,1 kg
1.93 lb; In verpakking: 2.43 lb

Garantie

Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos

Toetsenbord; Dongle; 2 AAA-batterijen; Garantie; Snelstart-poster; Productinformatie

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Bestelnr.

18J71AA

Bestelinfo

195697614255

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte)

46,3 x 40 x 21,5 cm

Gewicht mastercarton

11,93 kg
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Messaging, voetnoten
1 HP geeft twee jaar garantie met 24/7 beschikbare online support. Neem contact op met de HP klantenondersteuning voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen.

© Copyright 2019 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. Het werkelijke product kan afwijken van de foto. © Copyright 2019 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 mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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