
Datablad

HP 235 trådlös mus och tangentbord
kombinerat
Byggd för komfort och designad för att vara tyst
Upplev en kombination av tangentbord och mus som är bekväm, elegant och framför allt tyst. Nu kan du vara verkligt
effektiv med minsta möjliga störande ljud. Med tangentbordsgenvägar och lång batteritid kan du dessutom vara
produktiv hela dagen.

Elegant design med komfort i åtanke
En tangentbordsdesign som ger dig en bekväm,
tystare och mer exakt skrivupplevelse.

Komfort designad med hållbarhet
Hantera alla uppgifter med denna mus som är
byggd för komfort och designad för hållbarhet.

Ge upp sladdarna
Minska oredan och njut av friheten att vara på
språng utan lagg med en 2,4 GHz trådlös
anslutning. 1
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HP 235 trådlös mus och tangentbord kombinerat
Höjdpunkter

Produktivitet som alltid nns till hands
Öka produktiviteten med ett tangentbord som enkelt aktiverar alla tolv funktionstangenterna med bara ett klick.

Bara en uppsättning batterier. Upp till 16 månaders batteritid.
Gedigen batteritid för ett tangentbord som räcker i upp till 16 månader och batteritid för en mus som räcker i upp till 12 månader.

Hastighet och precision i ett
Var snabbare i dina musrörelser med upp till 1 600 DPI.
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HP 235 trådlös mus och tangentbord kombinerat

Produktnummer 1Y4D0AA

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

UPC-nummer (ABB) 195122606282; (ABS) 195122606190; (ABX) 195122606152; (AC3) 195122606114; (B13) 195122606633; (UUW) 195122606459

Kompatibla operativsystem Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7 and macOS 10.1 or higher

Systemkrav, minimum Tillgänglig USB-A-port

Garanti Ett års begränsad garanti.

Medföljer Tangentbord; Mus; Produktmeddelande; Garantikort; R.E.D. RTF-kort

Ursprungsland Tillverkad i Kina

Mått (L x B x H) 17.23 x 5.76 x 1.09 in (keyboard); 2.49 x 4.53 x 1.43 in (mouse) ; 44 x 14,62 x 2,76 cm (tangentbord); 6,33 x 11,5 x 3,62 cm (mus)

Vikt 1.09 lb (keyboard); 0.14 lb (mouse); 0,5 kg (tangentbord); 0,06 kg (mus)

Emballagets yttermått (L x B x H) 17.95 x 8.66 x 1.73 in; 45,6 x 22 x 4,4 cm

Vikt inklusive emballage 1.85 lb; 0,84 kg

Mått på ytterförpackning (L x B x H) 18.66 x 18.66 x 9.53 in; 47,4 x 47,4 x 24,2 cm

Huvudkartongens vikt 20.94 lb; 9,5 kg
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Fotnoter om meddelandetjänster

 Trådlös anslutning upp till 10 m (32,8 fot).
 Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden, och kommer att sjunka naturligt med tiden och beroende på användningen.
 HP inkluderar två års begränsad garanti med onlinesupport tillgänglig dygnet runt. Kontakta HPs kundtjänstcenter för mer information eller gå till www.hp.com/go/orderdocuments. Internetåtkomst krävs och ingår inte. Den faktiska

produkten kan variera från bilden som visas.
 

© 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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