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HP 230 draadloze muis- en toetsenbordcombo

Gebouwd voor comfort, gemaakt voor stilte

Ervaar een toetsenbord- en muiscombo die comfortabel, strak en stil is. Nu kan je superefficiënt zijn zonder lawaai te
maken. Bovendien blijf je heel de dag productief met sneltoetsen op het toetsenbord en batterijen die lang meegaan.

Stijlvol ontwerp met oog voor comfort
Dankzij het chiclet-toetsenbord kun je
comfortabeler en nauwkeuriger typen met
minder lawaai.

Comfort en duurzaamheid in één
Tackle elke taak met deze duurzaam
ontworpen muis die gemaakt is voor
comfort.

Ga voor wireless
Houd het overzichtelijk en geniet van
vertragingsvrije bewegingsvrijheid met een
2,4 GHz draadloze verbinding.1
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Pluspunten

Productiviteit binnen handbereik
Verhoog je productiviteit met een toetsenbord dat moeiteloos alle 12 functietoetsen activeert met slechts één klik.

Slechts één paar batterijen. Tot 16 maanden energie.
Een indrukwekkende batterijduur met een toetsenbord dat tot 16 maanden meegaat en een muis die tot 12 maanden meegaat.

Snelheid en precisie in één
Maak nauwkeurige muisbewegingen met een precisie tot 1600 dpi.

2



Datasheet

HP 230 draadloze muis- en toetsenbordcombo

Compatibiliteit Compatibel met alle HP pc's met een beschikbare USB-A-poort.

Afmetingen 44 x 14,62 x 2,76 cm (toetsenbord); 6,33 x 11,5 x 3,62 cm (muis)

Gewicht 0,5 kg (toetsenbord); 0,06 kg (muis); In verpakking: 840 gr
1.09 lb (keyboard); 0.14 lb (mouse); In verpakking: 1.85 lb

Garantie Twee jaar garantie.

Inhoud van de doos Toetsenbord; Muis; Productinformatie; Garantiekaart; R.E.D. RTF-kaart

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 3L1F0AA

Compatibele besturingssystemen Compatibel met Windows 7, Windows 8, Windows 10 en macOS 10.1 of hoger.

Aantal per mastercarton 10

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 47,4 x 47,4 x 24,2 cm

Gewicht mastercarton 9,5 kg
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Messaging, voetnoten

 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.
 HP geeft twee jaar garantie met 24x7, beschikbare online support. Neem contact op met het HP Customer Support Center 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
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Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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