
Datablad

HP 655 kombination med trådlöst tangentbord
och mus
Tangentbord och mus utan kompromisser
Nu kan ni få allt som behövs från ett trådlöst tangentbord och mus kombinerat – komfort, produktivitet, pålitlighet och
stil. Anpassa funktionaliteten för över 20 tangenter  och upplev exakt musspårning som låter er arbeta både snabbare
och smartare. Den här kombinationen är tillverkad med återvunna material  och är även lätt att hålla ren .

Elegant, stiligt och bekvämt
Det här eleganta och stiliga
tangentbordet har ben som kan
justeras upp till sex grader medan
konturerade tangenter och 2 mm
slaglängd erbjuder en exakt
skrivupplevelse. En konturerad mus
och greppdesign som erbjuder
komfort hela dagen för både
vänster- och högerhänta
användare.

Anpassa för att optimera
Över 20 tangenter kan
programmeras på det här
tangentbordet med HP Accessory
Center  vilket låter er reducera
antalet tangenttryckningar och
arbeta smartare i de appar som
används mest. Dessutom kan
musens DPI-inställningar enkelt
anpassas för att styra markörens
hastighet och känslighet.

Låt musen arbeta fritt
Att arbeta på olika ytor kan göra att
en mus fungerar oregelbundet.
Problem har lösts med en sensor
för olika ytor . Med bättre spårning
kan den här musen användas på
er olika ytor såsom marmor.
Dessutom är den här nya sensorn
mer energieffektiv och ger längre
batteritid.

Lång batteritid
Maximera produktiviteten och
undvik frustrerande och frekventa
batteribyten med batteritid för upp
till över 20 månader i
tangentbordet och upp till över 24
månader i musen .
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HP 655 kombination med trådlöst tangentbord och mus
Höjdpunkter

Hållbara designfunktioner
Den här kombinationen är utformad med miljön i åtanke och hjälper till att minska mängden avfall som hamnar på soptippen genom att använda
återvunnet material som utgör mer än 60 % av plasten i tangentbordet och musen .

Lätt att hålla rent
Kan rengöras upp till 1000 gånger med våtservetter .
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HP 655 kombination med trådlöst tangentbord och mus

Produktnummer 4R009AA

Kompatibilitet Kompatibel med datorer med tillgänglig USB-A-port.

UPC-nummer (ABB) 196188140734; (ABS) 196188140895; (ABX) 196188140970; (AC3) 196188141045; (UUW) 196188141519

JAN-kod (UUF) 4573595698052

Huvudförpackning UPC-kod (ABA) 10196188140717; (ABM) 10196188140878; (AC3) 10196188141042; (UUF) 10196188141721

Tariffnummer 8471602000

Anslutningstyp 2,4 GHz trådlös anslutning

Räckvidd för trådlös anslutning Upp till 10 m i ett öppet område; Upp till 32,81 fot i ett öppet område 

Tangentbordstyp Fullstort; Layout med 3 zoner

Tangentstruktur Med spärr; 2,0 mm Slaglängd med låg prol

Batterityp 2 AAA (tangentbord); 2 x AA (mus)

Batteridriftstid Upp till 20 månader (tangentbord Upp till 24 månader (mus) 

Programmerbara tangenter Upp till 20 

Snabbtangenter 19

Specialtangenter Mikrofonavstängning; Diktering; Emoji

Tangentbordsegenskaper Justerbar lutning

LED-indikator Caps lock; Fn lock; Batteriindikator; Mikrofonavstängning

Tangentlivscykel 10 miljoner tangenttryckningar för alla tangenter

Sensorteknik Spårar på era ytor 

Sensorupplösning Upp till 4000 dpi 

Nominellt sensorvärde 1 200 dpi

Knappar 3

Programmerbara knappar 2 

Avancerat skrollhjul Normal

Säkerhet AES 128-bitars kryptering

Primär färg på produkten Svart

Administrationsprogramvara HP Accessory Center-programvara

Kompatibla operativsystem Windows 11; Windows 10

Systemkrav, minimum USB Type-A-port

Garanti Ett års begränsad HP-standardgaranti 

Certieringar och överensstämmelser CE; GS; FCC; RCM; BSMI; EAC; ICES; CULus; Ukraina; BIS i Indien; KCC; VCCI

Medföljer Trådlöst tangentbord Trådlös mus USB-dongel 2 AA-batterier; 2 AAA-batterier; Snabbstartshandbok Garantikort R.E.D. Kort (endast EMEA)

Ursprungsland Tillverkad i Kina

Mått (L x B x H) 428,22 x 115,47 x 18,06 mm (tangentbord); 120,28 x 69,95 x 41,39 mm (mus)

Vikt 0,43 kg (tangentbord); 0,09 kg (mus)

Emballagets yttermått (L x B x H) 47 x 156 x 537 mm

Vikt inklusive emballage 0,86 kg

Kvantitet i huvudkarton 10

Mått på ytterförpackning (L x B x H) 188 x 470 x 557 mm

Huvudkartongens vikt 9,86 kg

Kartong per lager 4

Pall (lager) 10

Kartong per pall 40

Produkter per lager 40

Produkter per pall 400

Pallvikt 410,56 kg
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HP 655 kombination med trådlöst tangentbord och mus
Fotnoter om meddelandetjänster

 Kräver programvaran HP Accessory Center (HPAC). HPAC kan laddas ner kostnadsfritt i Microsoft Store eller Apple Store.
 Procentandelen återvunnet plastinnehåll baseras på denitionen i EPEAT-standarden IEEE 1680.1-2018 Tangentbordet innehåller 62 % PCR och musen innehåller 69,8 % PCR.
 Vissa rengöringsservetter för hushållsbruk kan användas för att rengöra HP 655 Combo trådlösa tangentbord och mus upp till 1 000 gånger: Se servettillverkarens instruktioner för desincering och HPs rengöringsguide för HPs - testade

servettlösningar i (rapporten How to Sanitize Your HP Device: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW)
 Kan inte användas på glas.
 Använder 2 x AAA-batterier. Batteritiden baseras på användning under 5 dagar i veckan och 8 timmar om dagen. Den faktiska batteritiden varierar beroende på användning och miljöförhållanden, och kommer att sjunka naturligt med tiden

och beroende på användningen.
 

Fotnoter med tekniska specikationer

 Kräver programvaran HP Accessory Center (HPAC). HPAC kan laddas ner kostnadsfritt i Microsoft Store eller Apple Store.
 Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden, och kommer att sjunka naturligt med tiden och beroende på användningen.
 Den trådlösa räckvidden kan variera baserad på användarnas miljö- och datorförhållanden.
 Kan inte användas på glas.
HP ger ett års (två års) begränsad garanti med onlinesupport tillgänglig dygnet runt. Vänd dig till HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till www.hp.com/go/orderdocuments. Internetåtkomst krävs och ingår inte.
 De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti.

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Den faktiska produkten kan avvika från den som visas på bilden. © Copyright 2019 HP
Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta
dokument ska tolkas som att utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
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