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Кратко ръководство за 

HP 300 безжична клавиатура и мишка 

 

I. Описание и функции на устройствата: 
▪ Тези безжична клавиатура и мишка ви дават сигурна и безпроблемна производителност като 

същевременно с това разполагат с първокачествен и модерен дизайн. Клавиатурата разполага 

с множество клавиши за бърз достъп, а мишката е изключително прецизна и точна. В 

допълнение може да криптирате данните си с цел защита на вашата информация. 

▪ Това страхотно дуо е изключително удобно, тъй като ви освобождава от досадните кабели на 

бюрото ви. Клавиатурата и мишката работят чрез надеждна 2.4GHz безжична връзка. 

▪ Двете устройства се свързват към вашия компютър чрез един безжичен нано приемник.  

▪ Мишката има изключителна точност и ви гарантира прецизни движения върху повечето 

видове повърхности, благодарение на 1600 dpi. Освен това тя има плавни извивки, които ви 

дават целодневен комфорт, независимо с коя ръка работите. 

▪ Клавиатурата има вградена поставка за длани, която поддържа китките ви в оптимално 

удобно положение, докато пишете. 

▪ Технологията Advanced Encryption Standard (AES) защитава вашата информацията чрез 

криптиране на вашите натискания на клавиши и мишка. 

Бележки: 

Тези два продукта не ви гарантират криптирана комуникация през безжичния канал. 

Безжичната връзка може да се поддържа на разстояние до 10 метра.  

 

Съвместими операционни системи: Windows 8; Windows 10. 

 

II. Регулаторна информация 

Съдържащата се в това кратко ръководство информация подлежи на промяна без 

предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в 

гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски 

грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство. 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и 

електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта 

места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.  Кодовете по-

долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества: 

Pb = Батерията съдържа олово 

Cd = Батерията съдържа кадмий 

Hg = Батерията съдържа живак  

 

За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303382912?a=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%203ML04AA.html

