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Slimmad design.
Förbättrad produktivitet.

Uppgradera ditt arbetssätt
och spelande med det här
slimmade tangentbordet,
utformat för att förbättra
din produktivitet. Det här
slimmade, snygga
tillbehöret har en
genomtänkt design för
både bekvämlighet och
noggrannhet som kan ta din
effektivitetsnivå till nya
höjder.

Tre zoner. Hög effektivitet.
● Förbättra effektiviteten och produktiviteten med ett otroligt tangentbord med
tre zoner, piltangenter i full storlek och en knappsats.

Slimmad design. Förbättrad produktivitet.
● Det här tangentbordet har en slimmad, tilltalande design, som smälter in med
designen hos dina HP-enheter.

Utformad för komfort
● Naturliga konturer och en naturlig form gör att tangentbordet ligger i en
bekväm position för dina händer och handleder.
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Produktfunktioner

Belysning som aktiveras för förbättrad skrivnoggrannhet
En caps lock-lysdiodindikator tänds när tangentbordet är aktiverat, för förbättrad skrivnoggrannhet och snabbare användning.
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Kompatibilitet Ledig USB-port

Yttermått Utan emballage: 41,01 x 11,42 x 2,23 cm
Förpackat: 44,5 x 14,5 x 3,8 cm

Vikt Utan emballage: 0,41 kg
Förpackat: 0,59 kg

Garanti Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.

Produktens färg Cheddar black

Mer information P/N: 4CE96AA
UPC/EAN code:
4CE96AA#AC3:192545457392;4CE96AA#ABD:192545457408;4CE96AA#AC0:192545457415;4CE96AA#AB6:1
92545457422;4CE96AA#AKB:192545457439; 4CE96AA#AKR:192545457446; 4CE96AA#ABF:192545457453;
4CE96AA#AB7:192545457460; 4CE96AA#ABZ:192545457477; 4CE96AA#ABH:192545457484;
4CE96AA#AKD:192545457491; 4CE96AA#AB9:192545457507; 4CE96AA#ACB:192545457514;
4CE96AA#ABE:192545457521; 4CE96AA#UUZ:192545457538; 4CE96AA#UUW:192545457545;
4CE96AA#AB8:192545457552; 4CE96AA#ABU:192545457569; 4CE96AA#ABT:192545457576;
4CE96AA#ABV:192545457583; 4CE96AA#ABS:192545457590; 4CE96AA#ABX:192545457606;
4CE96AA#ABN:192545457613; 4CE96AA#ABY:192545457620; 4CE96AA#AKC:192545457637;
4CE96AA#AKS:192545457644; 4CE96AA#AKE:192545457651; 4CE96AA#AKN:192545457668;
4CE96AA#BED:192545457675; 4CE96AA#AKQ:192545457682; 4CE96AA#ARK:192545457699;
4CE96AA#A2M:192545457705; 4CE96AA#B1T:192545457712; 4CE96AA#ACQ:192545457729;
4CE96AA#B15:192545457736; 4CE96AA#A2Q:192545457743; 4CE96AA#ABB:192545457750;
4CE96AA#B13:192545457767; 4CE96AA#AK9:192545457774
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