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Acessórios HP
Apresentar múltiplos acessórios e complementos e como eles melhoram a experiência
de uso dos computadores.
Fazendo com que o usuario, tire máximo proveito da qualidade e da marca HP.
Seu mundo a qualquer momento
( Acessórios para otimizar
a conectividade e a mobilidade. )

Entretenimento onde você quiser
( Acessórios recomendados
para otimizar o entretenimento.)

O escritório com você
( Acessórios para otimizar
a produtividade. )

2

7 August 2008

HP Pocket Media Drive - 120GB
Capacidade de armazenamento de dados: 55,000 fotos ou 27,000 músicas ou 78 horas de vídeo.
Use no avião, na escola, ou qualquer lugar: não é necessário nenhuma fonte de energia extena .Plug
in para expansão instantânea de armazenamento sem adicionar um disco rígido no seu PC; adicione
espaço de armazenamento ou arquivos compartilhados sem reboot. Compartilhe fotos e projetos com
sua família, amigos, e colegas.Use em múltiplos PCs conforme necessidade Senha protege seus
arquivos com software Sonic Back Up My PC já incluído. Garantia: Um ano limitado ao hardware;
90 dias no software. Compatibilidade: qualquer USB-habilitado no PC ou notebook; HP Pavilion PCs
com HP Pocket Media Drive bay; compatível com PCs que tenha USB 1.0

Pocket Media Drive RF244AA#ABM
Preço Sugerido R$349,00
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Mochila para notebooks
A Mochila HP é projetada para Notebooks, as costas acolchoadas de malha e a alça ergonômica
são projetadas para o conforto e para evitar tensão ou ferimento enquanto transportar seu notebook,
inclui bolsos para armazenamento de acessórios móveis.

Mochila Verde RU350AA
Preço Sugerido R$ 179,00
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Ultra Mini Mouse com Cabo Retrátil
O Mouse para Notebook Ultra- Mini é fornecido num formato pequeno e compacto, perfeito para os
usuários móveis. A conexão USB é compatível com os sistemas operacionais Windows
Vista/98/Me/2000/XP e pronta para uso. O Mouse está equipado com um prático cabo retrátil e
com bolsa para viagem.

Ultra Mini Mouse EL288LA#ABM
Preço Sugerido R$ 59,00
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Bateria de 6 CélulasFamília dv2000

Energia - Voltagem 10,8V, Amp-hora capacidade 4.4Ah, Watt-hora 48Wh; Temperatura de
Operação carregando 32 a 113 graus F, 0 a 45 graus C; Temperatura de Operação descarregando
10 a 140 graus F, -10 a 60 graus C; Temperatura sem operar -4 a 140 graus F, -20 a 60 graus C.

Bateria DV2000 RR020AA
Preço Sugerido R$ 279,00
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Optical Wireless Mini Mouse
Mouse Optico sem Fios Stow-n-Go recarregável de 2.4GHz. Pré-Sincronização do mouse e do receptor.
Verdadeiro Plug-n-Play para um uso fácil.A tecnologia sem fios 2.4GHz proporciona exatidão e precisão na
transmissão de dados e minimiza a interferência.Concepção ergonômica com pequena abrangência para um
uso confortável. O receptor USB dobrável em miniatura tambem serve de interruptor liga/desliga.

Mini mouse wireless EL282LA#ABM
Preço Sugerido R$ 159,00

7

7 August 2008

