
Datasheet

HP 280 Silent Wireless Mouse

Geen geluid, geen kabels.

Werk de hele dag door, met deze draadloze muis die verbonden blijft. Laat niets je productiviteit verstoren met een
comfortabel ergonomisch ontwerp en een batterijduur van tot 18 maanden . En met een unieke stille klikfunctie kun je
genieten van datzelfde klikgevoel zonder al het lawaai. En met HP Blue Optical Technology kun je op elk oppervlak
werken, wanneer je maar wilt.

Handige connectiviteit zonder kabels.
Geniet van een betrouwbare verbinding met
een 2,4GHz draadloze  dongle. Bewaar de
dongle in de muis als je onderweg bent.

Klik in alle stilte
Deze muis heeft tot 90% geluidsdemping op
de linker- en rechterknop. Zo krijg je
hetzelfde klikgevoel zonder het geluid. Hij is
perfect te gebruiken in elke ruimte.

Afgestemd op comfort
Laat niets je productiviteit verstoren met een
ergonomisch ontworpen muis die de hele
dag comfort biedt.
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Pluspunten

 Draadloze connectiviteit tot op 10m.
 De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het gebruik.
 Inclusief één jaar garantie met 24 x 7 beschikbare online support. Neem contact op met HP Klantenondersteuning voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet

inbegrepen.

Blijf klikken, tot 18 maanden lang
Klaar wanneer je hem nodig hebt, met een batterij die tot 18 maanden meegaat .

Duurzame papieren verpakking
We helpen onze planeet op de eerste plaats te zetten met milieuvriendelijke verpakkingen van gerecycled papier.

Geen muismat, geen probleem.
Vergeet de muismat, met een muis die op de meeste oppervlakken werkt dankzij HP Blue Optical Technology.
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Compatibiliteit Platformen geladen met Microsoft® Windows® XP/Vista™/7 en een vrije USB-poort

Afmetingen 11 x 7,1 x 4 cm

Gewicht 70 gr; In verpakking: 0,14 kg
0.21 lb; In verpakking: 0.33 lb

Garantie 2 jaar garantie

Inhoud van de doos HP 280 Silent Wireless Mouse; Dongel; Snelstartgids; Productinformatie; Garantiekaart

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 19U64AA

Bestelinfo 195122197476

Compatibele besturingssystemen Compatibel met Microsoft® Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista™ besturingssystemen.

Systeemvereisten, minimaal Vrije USB-A-poort

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 42,5 x 32,7 x 26 cm

Gewicht mastercarton 9 kg
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Messaging, voetnoten

 De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities en neemt af met de tijd en met het gebruik.
 Draadloze connectiviteit tot op 10 m.
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