
Datasheet

HP 125 muis met kabel

Elke dag productief
Bedenk eens hoe vaak u uw muis gebruikt. Daarom hebben wij de tijd genomen om een muis met kabel te ontwerpen
die comfortabel in gebruik is, zodat u elke dag productief aan de slag kunt - en de hele dag mocht dat nodig zijn.

Afgestemd op comfort
De HP 125 muis met een kabel
beschikt over perfect geplaatste
knoppen links en rechts en een
scrollwiel, zodat u de gehele dag
door prettig kunt werken.

Plug-en-play-connectiviteit
Het aansluiten van bepaalde
randapparatuur kan een
ingewikkelde en tijdrovende taak
zijn. Dat wil toch niemand? Met
gemakkelijke plug-en-play USB-
connectiviteit, hebt u uw muis in
een handomdraai aangesloten en
kunt u aan het werk.

Op een verantwoorde manier
gemaakt
U moet een goed gevoel hebben bij
de producten die u koopt en
gebruikt. Wees gerust, deze muis
met een kabel is op verantwoorde
wijze gemaakt met printplaten die
halogeen-arm zijn .

Gemakkelijke reiniging
Wordt een toetsenbord elke dag
gebruikt, hopen zich vuil en
verontreinigingen op. Dat kan op
den duur de werking beïnvloeden.
Omdat het speciaal ontworpen is
om bestand te zijn tegen dagelijkse
reinigingen met desinfecterende
doekjes , is dit een toetsenbord dat
moeiteloos schoon kan worden
gehouden.
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Productnummer 265A9AA

Compatibiliteit Compatibel met pc's met USB-poort.

Kabellengte 180 cm

Kabellengte 70.86 in; 180 cm

Primaire kleur van het product Zwart

Systeemvereisten, minimaal Beschikbare USB-poort.

Garantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doos Muis; QSP; Garantiekaart; Productinformatie

Land van herkomst Geproduceerd in China

Afmetingen (L x B x H) 4.41 x 2.48 x1.42 in; 11,2 x 6,3 x 3,6 cm

Gewicht 2.83 oz; 80,5 g
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Messaging, voetnoten

 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
 Bepaalde huishouddoekjes kunnen veilig gebruikt worden om de HP Elite Presenter-muis, het HP Premium-toetsenbord (draadloos en USB) en HP desktop 320 KB/muis met kabel tot 1000 keer te reinigen: Zie de ontsmettingsinstructies

van de doekjesfabrikant en de HP reinigingsgids voor door HP geteste reinigingsoplossingen bij How to Sanitize Your HP Device Whitepaper.
 

© 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.
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