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HP 150 muis en toetsenbord met kabel

Soms klikt alles gewoon

Met deze perfecte plug-and-play combinatie van een nauwkeurige muis en een volledig functioneel ergonomisch
toetsenbord ben je altijd klaar om op pad te gaan.

Voor stille type(r)s.
Een chiclet-toetsenbord met een strak
ontwerp en stille toetsaanslagen. Het
ingetogen ontwerp geeft je snelle,
comfortabele en zeer nauwkeurige
toetsaanslagen.

Geniale toetsaanslagen.
12 fn-toetscombinaties geven je direct
toegang tot standaardcommando’s voor
muziek, films, geluid, websites, favorieten
en e-mail. Dat zijn nou echte
snelkoppelingen.

Klik sneller dan snel
Inpluggen en bijna meteen slepen en
neerzetten met een bliksemsnelle USB plug-
and-play installatie.
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Pluspunten

Deze muis is stijlvol en ligt prettig in de hand
Dit toetsenbord en deze muis zijn ergonomisch ontworpen voor de houding waarin je je het prettigst voelt. De linker- en rechterknoppen en het
scrollwiel geven je controle over al je bewegingen.

Altijd precies goed
De optische sensor van 1600 dpi levert een verbluffende precisie op bijna alle oppervlakken. Stop hem samen met je laptop in je tas en je kunt
zonder problemen op weg.

En toen was er led.
De led-indicatoren verlichten Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock, dus je ziet gemakkelijk of ze aan- of uitstaan. O, en dan nog iets...
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Compatibiliteit Compatibel met pc's met USB-A-poort.

Afmetingen 42,59 x 14,61 x 2,68 cm (toetsenbord); 10,34 x 6,11 x 3,42 cm (muis)

Gewicht 0,44 kg (toetsenbord); 0,06 kg (muis); In verpakking: 840 gr
0.97 lb (keyboard); 0.13 lb (mouse); In verpakking: 1.85 lb

Garantie Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos Muis; Toetsenbord; Snelstartgids; Garantie

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 240J7AA

Compatibele besturingssystemen Windows 10; Windows 8; Windows 7

Systeemvereisten, minimaal Vrije USB-A-poort

Kabellengte 100 cm

Connector, omschrijving USB Type-A

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 52,1 x 43 x 18,8 cm

Gewicht mastercarton 8 kg
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Messaging, voetnoten

 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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