Delock Miniklávesnice Bluetooth pro Windows / Android / iOS dobíjecí, černá
Popis
Tuto klávesnici značky Delock lze bezdrátově připojit přes
Bluetooth k systému Windows, Android nebo iOS.
Klávesnice je obzvlášť vhodná pro tablety, inteligentní
telefony, ale i pro malé pracovní stanice nabízející pro
velkou klávesnici jen málo prostoru.
Praktická a malá
Tato klávesnice je opticky přesvědčivá svou plochou a
kompaktní konstrukcí, díky které je flexibilně použitelná.
Tak lze rychle zřídit mobilní pracovní stanici.
Dobíjecí
Na straně klávesnice je zásuvkový port Micro USB, který
lze používat k nabíjení klávesnice pomocí přiloženého
kabelu USB.
Specifikace
• Konektor: 1 x USB Typ Micro-B samice napájecí port
• Integrovaná akumulátorová baterie (lithium-polymerová)
• Provozní doba od plného nabití baterie přibližně 64 hodin
• Bluetooth standard 3.0
• Vhodné pro systémy Windows, Android a iOS
• Rozvržení: němčina, QWERTZ
• Klávesy: multimediální klávesy ESC - F12
• LED indikátor nabíjení, připojení Bluetooth a napájení
• 4 x gumových nožek
• Rozměry (DxŠxV): cca. 282 x 134 x 13 mm
• Barva: černá

Číslo produktu 12009
EAN: 4043619120093
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Android 10.0 nebo vyšší
• iOS 13.2.3 nebo vyšší
• Mac OS 10.15.1 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC, smartphon nebo tablet s bluetooth rozhraním
Obsah balení
• Klávesnice
• Nabíjecí kabel USB 2.0 Typ Micro-B samec na USB Typ-A samec, délka cca. 50 cm
• Uživatelská příručka

© 2022 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

www.delock.com
12009

1/3
25.01.2022

Příslušenství
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General
LED indikátor:

battery status
Power

Physical characteristics
Délka:

282 mm

Width:

133 mm

Height:

13 mm

Barva:

černá
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