Delock Set tastatură USB și mouse 2,4 GHz fără fir, negru
(Suport pentru încheietura mâinii)
Descriere scurta
Acest set tastatură USB și mouse fără fir, de la Delock cu
diferite taste multimedia, este potrivit pentru utilizare în
birou sau acasă.
Suport pentru încheietura mâinii
Partea extinsă de sub taste acționează ca suport pentru
încheietura mâinii și ajută la activitatea convenabilă cu
tastatura.
Setarea poziției
Cele două suporturi pliabile ajută la poziționarea tastaturii
în nivelul corect.

Specificatii
• Conectori: 1 x USB 2.0 Tip-A tată
• Receptor nano USB compact
• Lăţime de bandă: 2,4 GHz, rază de funcţionare de până la 10 m
• Baterie:
1 x AA pentru mouse (inclusă în conținutul pachetului)
1 x AAA pentru tastatură (inclusă în conținutul pachetului)
• Plug & Play
• Culoare: negru

Nr. 12674
EAN: 4043619126743
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Tastatura:
• Aspect: German, QWERTZ
• Taste: Taste multimedia F1 - F12
• 2 x suporturi ajustabile
• Indicator LED pentru starea bateriei, fixarea tastelor numerice și fixarea tastelor
majusculelor
• Greutate: cca 720 g
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 448 x 175 x 21 mm
Mouse:
• Pentru persoane dreptace şi stângace
• 3 moduri de economisire a energiei
• 2 butoane standard, 1 rotiţă de derulare
• Număr de cereri/secundă: 125 Hz
• Sensibilitate: 1200 dpi
• Greutate: cca 52 g
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 103 x 66 x 35 mm
Cerinte de sistem
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Tastatura
• Mouse
• Receptor USB
• 1 baterie AA
• 1 baterie AAA
• Manual de utilizare
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Imagini
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General
Function:

Plug & Play

Style:

Pentru persoane dreptace şi stângace

Interface
connector:

1 x USB Tip-A, tată

Physical characteristics
Carcasa uloare:

negru

Material carcasă:

Plastic

Butoane :

2 butoane standard, 1 rotiţă de derulare
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