Delock Σετ Πληκτρολογίου και Ποντικιού USB 2,4 GHz
ασύρματο μαύρο (Διευκόλυνση Καρπού)
Περιγραφή
Αυτό το ασύρματο σετ USB πληκτρολογίου και
ποντικιού της Delock με διαφορετικά πλήκτρα
πολυμέσων είναι κατάλληλο για χρήση στο γραφείο ή το
σπίτι.
Διευκόλυνση Καρπού
Το διευρυμένο τμήμα κάτω από τα πλήκτρα λειτουργεί
ώστε να διευκολύνει τον καρπό σας και υποστηρίζει
άνετη εργασία στο πληκτρολόγιο.
Ρύθμιση θέσης
Τα δύο αναδιπλωμένα στηρίγματα βοηθούν στην
τοποθέτηση του πληκτρολογίου στο σωστό επίπεδο.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Ψηφιακός δέκτης nano USB
• Εύρος ζώνης: 2,4 GHz, εύρος λειτουργίας έως 10 m
• Μπαταρία:
1 x AA για το ποντίκι (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
1 x AAA για το πληκτρολόγιο (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
• Plug & Play
• Χρώμα: μαύρο

Αρ. προϊόντος 12674
EAN: 4043619126743
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Πληκτρολόγιο:
• Σχέδιο: Γερμανικό, QWERTZ
• Πλήκτρα: Πλήκτρα πολυμέσων F1 - F12
• 2 x προσαρμόσιμα στηρίγματα
• Ένδειξη LED για κατάσταση μπαταρίας, κλείδωμα αριθμών και πεζά-κεφαλαία
• Βάρος: περ. 720 g
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 448 x 175 x 21 mm
Ποντίκι:
• Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
• 3 λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
• 2 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης
• Ρυθμός διαδοχής: 125 Hz
• Ευαισθησία: 1200 dpi
• Βάρος: περ. 52 g
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 103 x 66 x 35 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Πληκτρολόγιο
• Ποντίκι
• Δέκτης USB
• 1 x μπαταρία ΑΑ
• 1 x μπαταρία ΑΑΑ
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Funkcija:

Plug & Play

Style:

Za dešnjake i ljevake

Interface
priključak:

1 x USB Tipa-A, muški

Physical characteristics
Kućište boja:

crna

Materijal kućišta:

Plastika

Gumba:

2 standardna gumba, 1 kotačić za listanje
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