
Datablad

HP PavilionWireless Keyboard
andMouse 800 (Black)
Snygg design. Det är
trådlöst.

Iögonfallande design för din
fingertoppskänsla, med en
slimmad trådlös utformning
på tangentbord och mus
som passar sömlöst ihop
med dina enheter.

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

Slimmad. Stilfull. Trådlös.
● Det här tangentbordet har en slimmad, tilltalande design som sömlöst smälter
in i ditt hem.

Stil och komfort. Bara ett klick bort.
● Upplev naturlig komfort och en snabbt svarande mus som perfekt
kompletterar dina HP-enheter.



Datablad

HP Pavilion Wireless Keyboard and Mouse 800 (Black)

Produktfunktioner

Responsivt skrivande
Optimerade tangenter för en taktil känsla och en responsiv, tyst skrivupplevelse.

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

Belysning som aktiveras för förbättrad skrivnoggrannhet
Du kan, med en Caps lock-LED-indikator som lyser när det är på, vara säker på att ditt skrivande blir exakt och dina framsteg maximerade.
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HP PavilionWireless Keyboard andMouse 800 (Black)

Kompatibilitet Ledig USB-port

Yttermått Utan emballage: Tangentbord: 1,87 x 11,4 x 41 cm; Mus: 6,48 x 11,93 x 3,15 cm
Förpackat: 4 x 19,2 x 44,4 cm

Vikt Utan emballage: 0,71 kg
Förpackat: 0,84 kg

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

Produktens färg Swiss combo black

Mer information P/N: 4CE99AA
#AC3;#ABD;#AC0;#AB6;#AKB;#AKR;#ABF;#AB7;#ABZ;#ABH;#AKD;#AB9;#ACB;#ABE;#UUZ;#UUW;#AB8;#ABU;#A
BT;#ABV;#ABS;#ABX;#ABN;#ABY;#AKC;#AKS;#AKE;#AKN;#BED;#AKQ;#ARK;#A2M;#B1T;#ACQ;#B15;#A2Q;#ABB;
#B13;#AK9
UPC/EAN code:
4CE99AA#A2M:192545459020;4CE99AA#A2Q:192545459068;4CE99AA#AB6:192545458740;4CE99AA#AB7:1
92545458788;4CE99AA#AB8:192545458870;4CE99AA#AB9:192545458825;4CE99AA#ABB:192545459075;4
CE99AA#ABD:192545458726;4CE99AA#ABE:192545458849;4CE99AA#ABF:192545458771;4CE99AA#ABH:19
2545458801;4CE99AA#ABN:192545458931;4CE99AA#ABS:192545458917;4CE99AA#ABT:192545458894;4C
E99AA#ABU:192545458887;4CE99AA#ABV:192545458900;4CE99AA#ABX:192545458924;4CE99AA#ABY:192
545458948;4CE99AA#ABZ:192545458795;4CE99AA#AC0:192545458733;4CE99AA#AC3:192545458719;4CE
99AA#ACB:192545458832;4CE99AA#ACQ:192545459044;4CE99AA#AK9:192545459099;4CE99AA#AKB:1925
45458757;4CE99AA#AKC:192545458955;4CE99AA#AKD:192545458818;4CE99AA#AKE:192545458979;4CE9
9AA#AKN:192545458986;4CE99AA#AKQ:192545459006;4CE99AA#AKR:192545458764;4CE99AA#AKS:19254
5458962;4CE99AA#ARK:192545459013;4CE99AA#B13:192545459082;4CE99AA#B15:192545459051;4CE99
AA#B1T:192545459037;4CE99AA#BED:192545458993;4CE99AA#UUW:192545458863;4CE99AA#UUZ:19254
5458856

Ursprungsland Kina

Medföljer HP Pavilion trådlöst tangentbord och mus 800; trådlös USB-nanomottagare; Två AAA-batterier till tangentbord;
Två AAA-batterier till mus; Snabbstartshandbok; Produktmeddelanden; Garantikort; R.E.D. RTF-kort

© Upphovsrätt 2018 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 sommedföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information i detta dokument.
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