
Datasheet

HP 320MK muis en toetsenbord met kabel
voor desktop
Pure productiviteit voor uw werkruimte
Werk efficiënt en verbeter uw dagelijkse productiviteit met de betrouwbare HP Wired Desktop 320MK-muis en
toetsenbord.

Ontworpen voor uw comfort
Geniet van meer comfort met een
kleiner toetsenbord en vlakke, stille
toetsen. De bekende indeling met
drie zones beschikt over een
numeriek toetsenblok, pijltoetsen
en een helling die 6° versteld kan
worden voor uw polspositie. Blader
met uw linker- of rechterhand door
documenten met een ergonomisch
vormgegeven muis.

Gemakkelijk aan te sluiten en te
gebruiken
Ervaar plug-en-play-eenvoud en
proteer van de handige functies.
Sluit het toetsenbord en de muis
aan op de beschikbare USB-
poorten van uw laptop. De LED-
indicator op het toetsenbord
waarschuwt u dat er toetsen
vergrendeld zijn en het muiswiel
functioneert als derde functieknop.

Veilig in gebruik
HP toetsenborden en muizen zijn
tot 1000 keer reinigen getest, dus u
kunt uw toetsenbord en muis
zonder zorgen veilig reinigen met
normale ontsmettingsdoekjes.

Ontworpen met oog voor het
milieu
Doe een verantwoorde aankoop.
Het toetsenbord bestaat voor meer
dan 50% uit door consumenten
gerecycled plastic en de printplaten
van het toetsenbord en de muis zijn
halogeenarm.
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HP 320MK muis en toetsenbord met kabel voor desktop
Productnummer 9SR36AA

Compatibiliteit Compatibel met pc's met USB-poort.

UPC-nummer (ABB) 194721887689; (ABH) 194721887733; (AC3) 194721887856

Systeemvereisten, minimaal Windows 11; Windows 10 (64 and 32 bit); (UWP) RS4 and above

Garantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doos Toetsenbord; Muis; QSP; Garantiekaart; Productinformatie

Land van herkomst Geproduceerd in China

Afmetingen (L x B x H) 16.7 x 4.36 x 0.65 in (keyboard); 4.08 x 2.49 x 1.39 in (mouse) ; 42,62 x 11,09 x 1,67 cm (toetsenbord); 10,38 x 6,34 x 3,55 cm (muis)

Gewicht 14.57 oz (keyboard); 2.67 oz (mouse); 413 g (toetsenbord); 75,8 g (muis)

Technische opmerkingen Morsbestendig toetsenbord

Kabellengte 70.86 in (keyboard); 70.86 in (mouse); 180 cm (toetsenbord); 180 cm (muis)

Beschrijving connector USB
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HP 320MK muis en toetsenbord met kabel voor desktop
Messaging, voetnoten

 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
 Bepaalde huishouddoekjes kunnen veilig gebruikt worden om de HP Elite Presenter-muis, het HP Premium-toetsenbord (draadloos en USB) en HP desktop 320 KB/muis met kabel tot 1000 keer te reinigen: Zie de ontsmettingsinstructies

van de doekjesfabrikant en de HP reinigingsgids voor door HP geteste reinigingsoplossingen bij How to Sanitize Your HP Device Whitepaper.
 

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Het werkelijke product kan afwijken van de foto. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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