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Geniş donunmaktik yüzeye sahip Kablosuz Klavye
#23382

Dizüstü/PC, Smart TV veya oyun konsolunuzu rahat koltuğunuzdan kontrol etmek için entegre dokunmatik yüzeye sahip
kablosuz multimedya klavye

Key features
• Hızlı ve rahat yazma için tam boyutlu klavye düzeni
• Smart TV, dizüstü bilgisayar, PC veya oyun konsolunuzu en iyi

şekilde kontrol etmek için entegre büyük dokunmatik yüzey
• Dokunmatik yüzeyin üzerine yerleştirilmiş, kolay erişilebilir

multimedya tuşları
• Kolay ve hızlı bir şekilde internette gezin, sosyal mesajlar

gönderin ve eposta atın
• Oturma odanızda kullanım için kompakt, hafif ve ideal
• Koltuğunuzdan kalkmadan, 10 metre kablosuz kullanım

mesafesi

What's in the box
• Entegre dokunmatik pedli klavye
• USB mikro alıcı
• 2x AAA batarya

System requirements
• Windows 10, 8 veya 7
• Mac OS X 10.5 (Leopard) veya daha üst sürümüne sahip Intel tabanlı Mac
• Chrome OS
• USB portu
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Hepsi Bir Arada Kontrol: Cihazlarınızı Çoklu Yönetin
Vaia Kablosuz Dokunmatik Klavye ile tam kontrol sizde.
Klavyeyi cihazlarınıza kablosuz olarak bağlayın ve dizüstü
bilgisayarınızı, Smart TV'nizi, PC'nizi veya oyun konsolunuzu
akıllı multimedya tuşları ve kullanışlı bir dokunmatik yüzeyle
birleştirin. 

Çoklu Görevin Gadget’ı
Vaia Kablosuz Dokunmatik Klavye, işleri hızlı ve konforlu bir
şekilde yapmak isteyenler için tasarlanmıştır. Hızlı ve rahat
yazma için tam boyutlu klavye düzeninin, tek bir basışla akıllı
erişim için multimedya tuşlarının ve hızlı gezinme için sezgisel
dokunmatik panelin keyfini çıkarın. Zaman kazanmak ve
odaya yayılmış birden fazla uzaktan kumanda kullanmaktan
kaçınmak için tasarlanan bu klavye, yoğun çoklu görevliler için
akıllıca bir seçim yapar.  

Kanepeden Yaz, Sohbet Et, İzle ve Göz At
Kompakt, hafif ve kablosuz; Vaia Kablosuz Dokunmatik Klavye
ile cihazlarınızı (PC, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve Smart
TV gibi) uzaktan kolayca kontrol edebilirsiniz. Web’e göz
atmak, sosyal medya durumunuzu güncellemek veya bir
e-posta göndermek istediğinizde; 10 metrelik kablosuz seri,
tüm bunları kanepeden çıkmadan yapmanıza olanak sağlar.
Sadece USB alıcısını çalıştırmak istediğiniz cihaza takın.

Multimedya Tuşları ve Dokunmatik Yüzey ile Akıllı
Erişim
Vaia Kablosuz Dokunmatik Klavye, sezgisel ve akıllı kontrol
sağlamak için tasarlanmıştır. Çünkü cihazlarınızı çalıştırmak
kolay ve eğlenceli olmalıdır. Farenizi biraz dinlendirin ve
cihazlarınızı çalıştırmak için klavyenin büyük entegre
dokunmatik yüzeyini kullanın. Veya bir filmi duraklatmak veya
tek bir basışla ses seviyesini ayarlamak için kolay erişilen
multimedya tuşlarını kullanabilirsiniz. 
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GENERAL
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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