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Teclado e rato sem fios
#18768

Conjunto de secretária sem fios formado por teclado multimédia à prova de salpicos e rato ótico

Características principais
• 8 m de alcance sem fios (2.4 GHz)
• 13 teclas multimédia
• Para canhotos e destros
• Microrrecetor USB que se guarda no próprio rato
• À prova de salpicos

O que está na caixa
• Teclado sem fios
• Rato sem fios
• Microrrecetor USB
• 1x pilha AA
• 2 pilhas AAA
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista ou XP
• Porta USB
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Multimedia control
The keyboard features 13 multimedia keys for your
convenience. You can easily go to your home screen, start an
internet search or play your favourite music! The keyboard
also contains a built-in numeric pad for convenient access to
your numeric keys. Ideal to maximize your productivity as you
are able to use all the necessary keys within reach. In addition,
the keyboard is spill-resistant which makes the Nola keyboard
ideally suited for every workspace!

Set to work
The Nola wireless mouse is a compact and comfortable plug
and play mouse made for left as well as right-handed users.
Experience the convenience of a wireless mouse and keep
your desk clean of wires. Besides that, the mouse contains a
scroll wheel to easily control your desktop or laptop
applications.

Effortlessly wireless
You will enjoy the Nola set even more once you know only
one USB micro-sized receiver with 8m wireless range is
enough to connect both devices to your pc or laptop. The
micro-sized USB receiver will take less space and allows free
access to other USB ports, so there is always enough space to
connect other devices to your laptop.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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