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Draadloos toetsenbord met groot touchpad
#23382

Draadloos multimediatoetsenbord met geïntegreerd groot touchpad waarmee je jouw laptop/pc, smart tv of
gameconsole vanaf de bank kunt bedienen

Eigenschappen
• Toetsenbord-indeling op volledige grootte voor snel en

comfortabel typen
• Geïntegreerd groot touchpad voor optimale bediening van je

smart tv, laptop, pc of gameconsole
• Gemakkelijk toegankelijke multimediatoetsen, comfortabel

geplaatst boven het touchpad
• Snel surfen op het internet, berichten op sociale media

publiceren en snel en eenvoudig e-mails verzenden
• Compact en licht van gewicht, ideaal voor gebruik in de

huiskamer
• Comfort vanaf de bank; draadloos bereik van 10 meter

Wat zit er in de verpakking
• Toetsenbord met geïntegreerd touchpad
• Micro-USB-ontvanger
• 2x AAA-batterijen

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Chrome OS
• USB-poort
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Complete controle: bedien meerdere apparaten
Met het Trust Vaia Draadloos Toetsenbord Met Touchpad heb
jij de volledige controle. Link het toetsenbord draadloos aan je
apparaten en bedien je laptop, smart tv, pc of game console,
met slimme multimediatoetsen en een handig touchpad.

De gadget voor de multitasker
Het Trust Vaia Draadloos Toetsenbord Met Touchpad is
ontworpen voor iedereen die dingen snel en gemakkelijk
gedaan wilt krijgen. Typ snel en comfortabel op het grote
toetsenbord, gebruik multimediatoetsen voor slimme toegang
met één druk op een toets en ga aan de slag met het
intuïtieve touchpad voor razendsnelle navigatie. Dit
toetsenbord is er om jou tijd en moeite te besparen: je hoeft
niet langer meerdere afstandsbedieningen verspreid over de
woonkamer te bedienen. De Vaia is een slimme keuze voor de
drukke multitasker.

Typ, chat, kijk en surf vanaf de bank
Compact, lichtgewicht en draadloos; met het Trust Vaia
Draadloos Toetsenbord Met Touchpad bedien je je apparaten
– zowel pc, laptop, game console als smart tv – eenvoudig
vanaf afstand. Of je nu op het web wilt surfen, je social media
status wilt updaten, of een e-mail wilt versturen; door het
10-meter draadloze bereik kun je alles doen zonder van de
bank op te staan. Plug simpelweg de USB-ontvanger in het
apparaat dat je wilt besturen.
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Slimme toegang via multimediatoetsen en touchpad
Het Trust Vaia Draadloos Toetsenbord Met Touchpad is
ontworpen om jou intuïtieve en slimme controle te geven.
Want je apparaten bedienen zou makkelijk en leuk moeten
zijn. Geef je muis rust en ga aan de slag met het grote
geïntegreerde touchpad om je apparaten te bedienen. Of
gebruik de makkelijk bereikbare multimediatoetsen en regel
je volume of pauzeer je film met één druk op een toets.
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ALGEMEEN
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

326 mm Depth of main product
(in mm)

124 mm

Total weight 288 g Weight of main unit 288 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m USB receiver included True

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Number of keys 79 Numeric Key Pad False

Trackpad True Trackpad Size 73 x 62 mm

On/off button True Media keys Yes, 5 dedicated, 12 FN

Programmable keys False Special keys FN keys, mouse buttons

Life time of key 1000000 presses Indicators Battery, Caps-lock

LIGHTING
Backlight False
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FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

Wrist support False Special features Integrated XL Touchpad (73
x 62 mm). 5 Dedicated
multimedia buttons. 12
extra FN functions. Compact
size, ideal to use from your
couch

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BOTTOM 1 PACKAGE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 1
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