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Dun design. Meer
productiviteit.

Dit dunne toetsenbord is
speciaal ontworpen om je
extra productief te maken
tijdens je werk en in je vrije
tijd. Het doordachte design
is bedoeld voor meer
comfort en extra
nauwkeurigheid, alles om je
efficiëntie verder te
verhogen. Drie zones. Superefficiënt.

● Efficiënt en productief met een in drie zones ingedeeld toetsenbord met
pijltoetsen van normale grootte en aparte cijfertoetsen.

Dun design. Meer productiviteit.
● Dit dunne, aantrekkelijk vormgegeven toetsenbord past perfect bij je andere
HP devices.

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

Lampje, voor extra nauwkeurigheid
Een lampje geeft aan wanneer Caps Lock ingeschakeld is, zodat je precies weet wat je typt en fouten worden voorkomen.
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Compatibiliteit Vrije USB-poort

Afmetingen Zonder verpakking: 41,01 x 11,42 x 2,23 cm
In verpakking: 44,5 x 14,5 x 3,8 cm

Gewicht Zonder verpakking: 410 gr
In verpakking: 590 gr

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

Productkleur Cheddar zwart

Aanvullende informatie P/N: 4CE96AA
UPC/EAN code:
4CE96AA#AC3:192545457392;4CE96AA#ABD:192545457408;4CE96AA#AC0:192545457415;4CE96AA#AB6:1
92545457422;4CE96AA#AKB:192545457439; 4CE96AA#AKR:192545457446; 4CE96AA#ABF:192545457453;
4CE96AA#AB7:192545457460; 4CE96AA#ABZ:192545457477; 4CE96AA#ABH:192545457484;
4CE96AA#AKD:192545457491; 4CE96AA#AB9:192545457507; 4CE96AA#ACB:192545457514;
4CE96AA#ABE:192545457521; 4CE96AA#UUZ:192545457538; 4CE96AA#UUW:192545457545;
4CE96AA#AB8:192545457552; 4CE96AA#ABU:192545457569; 4CE96AA#ABT:192545457576;
4CE96AA#ABV:192545457583; 4CE96AA#ABS:192545457590; 4CE96AA#ABX:192545457606;
4CE96AA#ABN:192545457613; 4CE96AA#ABY:192545457620; 4CE96AA#AKC:192545457637;
4CE96AA#AKS:192545457644; 4CE96AA#AKE:192545457651; 4CE96AA#AKN:192545457668;
4CE96AA#BED:192545457675; 4CE96AA#AKQ:192545457682; 4CE96AA#ARK:192545457699;
4CE96AA#A2M:192545457705; 4CE96AA#B1T:192545457712; 4CE96AA#ACQ:192545457729;
4CE96AA#B15:192545457736; 4CE96AA#A2Q:192545457743; 4CE96AA#ABB:192545457750;
4CE96AA#B13:192545457767; 4CE96AA#AK9:192545457774
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