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Teclado numérico USB
#22221

Teclado numérico elegante e fino para inserir dados numéricos com facilidade em qualquer portátil Windows

Características principais
• Adicione um prático teclado numérico ao seu portátil ou a um

teclado de tamanho pequeno
• 5 teclas adicionais (página inicial do navegador, separador,

email, espaço e calculadora)
• Design angular com 23 teclas de baixo perfil em tamanho

normal
• Para escrever de forma cómoda precisa e rápida
• Fácil de utilizar: basta ligar e começar a usar
• Para utilizadores dextros e canhotos

O que está na caixa
• Teclado numérico com cabo

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Porta USB
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GERAL
Height of main product
(in mm)

148 mm Width of main product
(in mm)

90 mm

Depth of main product
(in mm)

21 mm Total weight 127 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cable length main cable 145 cm

INPUT
Power source USB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Special features Browser - Home key , Tab -

key , Mail app - key ,
Calculator app - key ,
Backspace - key , Spacebar -
key

CONTROL
Indicators Num-lock
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