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HP toetsenbord 100

Een stevig toetsenbord om uren op te werken

De robuuste kwaliteit en volledige functionaliteit zorgen samen voor een optimaal toetsenbord waarop je urenlang kunt
werken. Het HP Toetsenbord 100 heeft alles waar je naar op zoek bent en nog meer, dankzij een volledig
toetsenspectrum, comfortabel profiel en eenvoudige configuratie. Sluit hem aan en ga direct aan de slag met dit
gebruiksvriendelijke toetsenbord.

Alle toetsen
Omvat een volledig spectrum van 107
toetsen, waaronder 12 functietoetsen en 3
sneltoetsen.

Afgestemd op comfort
Prettig voor handen en polsen, dankzij de
natuurlijke vormen.

Simpele setup
Verbinding maken is een makkie met USB-
connectiviteit, zodat je snel aan de slag kunt.

 Het aantal toetsen verschilt per land.
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Pluspunten

Gebouwd op duurzaamheid
Dit toetsenbord is zo robuust - hier kun je elke dag urenlang op werken.

Verschillende typehoeken
Vind een comfortabele positie dankzij de eenvoudig af te stellen hoogte.

Numerieke toetsen
Met het grote numerieke toetsenbord voer je eenvoudig gegevens in.

Vetgedrukte toetsenlabels
De toetsen zijn duidelijk gelabeld zodat je eenvoudig typt en nooit een letter mist.
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Compatibiliteit Beschikbare USB-poort.

Afmetingen 45 x 14,75 x 2,53 cm

Gewicht 490 gr; In verpakking: 0,6 kg
1.08 lb; In verpakking: 1.33 lb

Garantie Garantie voor een gerust gevoel: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Inhoud van de doos HP toetsenbord 100; Productinformatie; Garantiekaart

Land van herkomst China

Bestelnr. 2UN30AA

Bestelinfo (ABB) 194850790966; (ABH) 194850790584

Compatibele besturingssystemen Windows 7; Windows 8; Windows 10

Systeemvereisten, minimaal Beschikbare USB-poort.
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