Nova Wireless Keyboard and mouse

#22841

Teclado e rato sem fios

Cómodo teclado e rato sem fios

Características principais

• Teclado sem fios de tamanho normal, com 12 funções
multimédia e toque confortável
• Rato sem fios compacto com velocidade ajustável
(800-1200-1600 dpi)
• Microrrecetor USB único para ambos os dispositivos, que pode
ser guardado dentro do rato
• Adequado para usar com a mão esquerda ou direita
• À prova de salpicos
• 10 m de alcance sem fios

O que está na caixa
• Teclado sem fios

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7

• Rato sem fios

• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior

• Microrrecetor USB

• Chrome OS

• 1 pilha AA (rato)

• Porta USB

• 1 pilha AAA (teclado)
• Guia do utilizador
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Nova Wireless Keyboard and mouse
Trust Nova
The Nova desktop set with comfortable wireless keyboard and
mouse is your set to not only get your work done but also play
with your whole family. Connect the spill-resistant keyboard
and mouse made for left as well as right-handed users with
one simple wireless receiver and you’re ready to play!

Dedicated control
The wireless keyboard has a full-size layout so that you can
type comfortably for hours. It features twelve special
multimedia function keys that allow you to adjust the volume
of your pc or laptop, go to your homepage or open your email
with just one click of a button.

Set to work
The wireless mouse is a comfortable, plug and play mouse
made for left as well as right-handed users. Besides this, you
can easily adjust the DPI (800/1200/1600) for optimal use,
adjusted to the task before you.

Plug & Play
Want to use this set? Simply plug in the micro USB receiver
into a USB port and you can start using it. The receiver allows
the Nova set to work wirelessly within a range of 10 meters.
When you are finished using the set, you can easily store the
receiver in the mouse or simply leave the receiver on your
laptop/pc.
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Nova Wireless Keyboard and mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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