Delock Paket USB-tangentbord och -datormus 2,4 GHz trådlöst
svart (handledsstöd)
Beskrivning
Paket med trådlöst USB-tangentbord och datormus från
Delock med olika multimediaknapper som passar för både
kontor och hemmet.
Handledsstöd
Den utökade delen nedanför tangenterna fungerar som ett
handledsstöd och bidrar till en bekväm arbetsställning vid
tangentbordet.
Inställning av positionen
De vikbara stöden hjälper till att ställa in tangentbordet till
rätt nivå.

Specifikationer
• Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-A hane
• Kompakt nano USB-mottagare
• Bandbredd: 2,4 GHz, räckvidd upp till 10 m
• Batteri:
1 x AA för datormusen (ingår i paketet)
1 x AAA för tangentbordet (ingår i paketet)
• Plug & Play
• Färg: svart

Artikelnummer 12674
EAN: 4043619126743
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Tangentbord:
• Utformning: Tyska, QWERTZ
• Tangenter: Multimediaknappar F1 - F12
• 2 x justerbara stöd
• LED-indikator för batteristatus, Num lock och Caps Lock
• Vikt: ca. 720 g
• Mått (LxBxH): ca 448 x 175 x 21 mm
Mus:
• För höger- och vänsterhänta
• 3 energisparlägen
• 2 standardknappar, 1 skrollhjul
• Uppdateringsfrekvens: 125 Hz
• Känslighet: 1200 dpi
• Vikt: ca. 52 g
• Mått (LxBxH): ca 103 x 66 x 35 mm
Systemkrav
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
• Tangentbord
• Mus
• USB-mottagare
• 1 x AA-batteri
• 1 x AAA-batteri
• Bruksanvisning
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Bilder
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General
Funktion:

Plug & Play

Style:

Höger- och vänsterhänta

Interface
kontakt:

1 x USB Typ-A, hane

Physical characteristics
Hölje färg:

svart

Höljets material:

Plast

Knappar:

2 standardknappar, 1 skrollhjul
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