Delock USB Tastatur 2,4 GHz kabellos schwarz (Water-Drop )
Περιγραφή
Αυτό το ασύρματο πληκτρολόγιο USB της Delock με
διαφορετικά κουμπιά πολυμέσων γεμίζει τον κάτοχό του
με τον κομψό και επίπεδο σχεδιασμό του.
Μαλακή πληκτρολόγηση
Εξαιτίας των πλήκτρων με ευαισθησία στο νερό, το
πληκτρολόγιο της Delock υποστηρίζει ευχάριστη και
μαλακή πληκτρολόγηση.
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
• Πλήκτρα: με ευαισθησία σε νερό (Water-Drop)
• Σχέδιο: Γερμανικό, QWERTZ
• Πλήκτρα: Πλήκτρα πολυμέσων F1 - F12
• Ένδειξη LED για την κατάσταση της μπαταρίας
• 2 x προσαρμόσιμα στηρίγματα
• Μπαταρία: 1 x AAA (συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του πακέτου)
• Plug & Play
• Βάρος: περ. 500 g
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 450 x 152 x 18 mm
• Χρώμα: μαύρο

Αρ. προϊόντος 12671
EAN: 4043619126712
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

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
• Δέκτης USB
• 1 x μπαταρία ΑΑΑ
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Funkcija:

Plug & Play

Interface
priključak:

1 x USB Tipa-A, muški

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Battery type:

1 x AAA

Operating range:

ca. 10 m

Physical characteristics
Kućište boja:

crna

Weight:

516 g

Duljina:

450 mm

Width:

152 mm

Height:

18 mm
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