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Teclado e rato sem fios
#23239

Teclado sem fios com teclas de baixo perfil silenciosas e rato confortável

Características principais
• TECLADO
• Teclas de baixo perfil suaves e silenciosas para teclar com todo o

conforto
• Design ergonómico com apoio confortável para a palma da mão
• Teclado de tamanho normal com teclado numérico e teclas

distanciadas para fácil limpeza
• 11 teclas de acesso direto e 12 teclas de função
• Apoios rebatíveis para alterar o ângulo do teclado

O que está na caixa
• Rato sem fios
• Teclado sem fios
• Microrrecetor USB
• 4 pilhas AAA
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Chrome OS
• Porta USB
• Alcance sem fios até 10 metros
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Get it done
The Trust Tecla-2 Wireless Multimedia Keyboard with mouse
is your set to get work done. Connect via the wireless receiver
and you can focus on the task before you at home, or at the
office.

Key to control
The Tecla-2 keyboard has eleven direct multimedia keys and
twelve additional special function keys that allow you to adjust
the volume, start a search or go to your homepage and open
your emails with just one click of a button. This combined with
the full-size layout, numeric pad and isolated keys make sure
you will get your work done quickly and efficiently.

Integrated ergonomics
With its low-profile silent keys with a soft and quiet keystroke,
you are set for easy typing. The keyboard also features an
integrated palm rest for extra comfort. You are now ensured
of good grip and long-lasting comfort.

Comfortable click
Adjust the DPI of the Tecla-2 mouse by pressing the dedicated
button (800/1200/1600 DPI) and use the two thumb buttons
to quickly go through different pages. This combined with the
ergonomic design of the mouse, allows you to work
comfortably for hours.



Tecla-2 Wireless Keyboard with mouse

Data de publicação: : 15-07-2019 Número do artigo: 23239
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23239
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439232394
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23239/materials

Set to work
The receiver allows the mouse and keyboard to work
wirelessly within a range of 10 meters. When you are finished
using it, you can easily store the receiver in the mouse or
simply leave it in your laptop/pc.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

538 mm Width of main product
(in mm)

172 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 878 g

Weight of main unit 800 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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