Delock Πληκτρολόγιο Bluetooth Mini για Windows / Android / iOS
- επαναφορτιζόμενο μαύρο
Περιγραφή
Αυτό το πληκτρολόγιο της Delock μπορεί να συνδεθεί
ασύρματα σε ένα σύστημα Windows, Android ή iOS μέσω
Bluetooth. Το πληκτρολόγιο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο
για tablet, smartphone, αλλά και για μικτούς σταθμούς
εργασίας που διαθέτουν ελάχιστο χώρο για μεγάλα
πληκτρολόγια.
Πρακτικό και μικρό
Οπτικά, το πληκτρολόγιο πείθει με τον επίπεδο και
σταθερό του σχεδιασμό, γεγονός που το κάνει ευέλικτο
στη χρήση. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα ένας
κινητός σταθμός εργασίας.
Επαναφορτιζόμενο
Σε μια πλευρά του πληκτρολογίου υπάρχει μια θηλυκή
θύρα Micro USB, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη
φόρτιση
του
πληκτρολογίου
με
το
συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας: 1 x θύρα φόρτισης USB τύπου Micro-B θηλυκό
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (λίθιο-πολυμερές)
• Χρόνος λειτουργίας περίπου 64 ώρες με πλήρως φορτισμένη μπαταρία
• Bluetooth standard 3.0
• Κατάλληλο για συστήματα Windows, Android και iOS
• Σχέδιο: Γερμανικό, QWERTZ
• Πλήκτρα: Πλήκτρα πολυμέσων ESC - F12
• Ένδειξη LED για φόρτιση, σύνδεση Bluetooth και ενέργεια
• 4 x στηρίγματα από καουτσούκ
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 282 x 134 x 13 mm
• Χρώμα: μαύρο

Αρ. προϊόντος 12009
EAN: 4043619120093
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Android 10.0 ή νεότερο
• iOS 13.2.3 ή νεότερο
• Mac OS 10.15.1 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC, smartphone ή tablet με διεπαφή Bluetooth
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Πληκτρολόγιο
• Καλώδιο φόρτισης USB 2.0 Τύπου Micro-B αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό,
μήκους
περ. 50 εκ.
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Ενδεικτική LED:

battery status
Power

Physical characteristics
Μήκος:

282 mm

Width:

133 mm

Height:

13 mm

Χρώμα:

μαύρο
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