
Datasheet

HP K2500 draadloos toetsenbord

Bent u dol op uw tablet, maar mist u een standaard toetsenbord? Dit is de oplossing: het HP K2500 draadloze
toetsenbord met draadloze connectiviteit. Het bevat numerieke toetsen en speciale sneltoetsen en is compatibel met
Windows 8. Extra gemak – morsbestendig laag model dat geluidloos werkt. Alles wat u nodig hebt – nog beter!

1
Door het platte model met een
lichte hellingshoek, de
vertrouwde standaard
toetsenbordindeling en de
numerieke toetsen is dit
toetsenbord het ideale
accessoire om tekst en getallen
in te voeren.

2
Haal het beste uit Windows 8
met sneltoetscombinaties. Met
deze hotkeys, die u kunt
programmeren voor speciale
functies, voert u de dagelijkse
taken sneller uit.

3
De eenvoudig aansluitbare,
gebruiksklare USB-nanodongel
biedt een handige draadloze
verbinding. Geniet van uw
vrijheid met een betrouwbare
verbinding tot over een afstand
van 10 meter.

4
Leun achterover. Zit rechtop.
Kijk omlaag. Kijk vooruit. De
verstelbare voetjes van het
toetsenbord zorgen voor een
comfortabele typhouding.
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Compatibiliteit Microsoft Windows XP/Vista/7/8

Afmetingen 440 x 240 x 151 mm

Gewicht 446 gr; In verpakking: 700 gr
0,98 lb

Garantie 2 jaar HP commerciële garantie

Inhoud van de doos Toetsenbord; Mini USB-ontvanger; Beknopte installatiegids; Garantiekaart

Land van herkomst China

Type toetsenbord Draadloos toetsenbord

Bestelnr. E5E78AA

Bestelinfo (ABB) 887758651483; (ABH) 887758651216

Connector, omschrijving USB draadloze nano-ontvanger
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