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Draadloos stil toetsenbord en draadloze stille muis
#23461

Ultradun draadloos toetsenbord met vlakke, stille toetsen en stille, draadloze muis

Eigenschappen
• Vlakke toetsen met een zachte en stille aanslag om comfortabel

te typen
• Ultradun en stijlvol ontwerp, inclusief 13 multimediatoetsen
• Volledige indeling met numeriek toetsenblok en losstaande

toetsen voor eenvoudige reiniging
• Eén USB-micro-ontvanger voor zowel toetsenbord als muis
• Draadloos bereik van maximaal 10 meter
• Comfortabele, ergonomische, draadloze muis bekleed met

slipvast rubber en stille knoppen

Wat zit er in de verpakking
• Toetsenbord
• Muis
• Micro-USB-ontvanger
• 1x AA batterij (muis)
• 2x AAA batterij (toetsenbord)

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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Stil gemak zonder draden
De Trust Raza Draadloos Stil Toetsenbord en Muis geeft
dubbel gemak. Maak handig gebruik van de ultieme vrijheid
van draadloos en stil werken.

Draadloze vrijheid
Met een enkele USB-micro-ontvanger heb je controle over
zowel het toetsenbord als de muis. Plaats het duo waar je ook
maar wilt werken; met een draadloos bereik van maximaal 10
meter kent je gedroomde bureauopstelling vrijwel geen
grenzen.

Stilste set
Laat je woorden uit het toetsenbord vloeien, zonder
typlawaai. Het Trust Raza toetsenbord heeft vlakke toetsen
met een zachte en stille aanslag. Hij is zo stil dat je typt op
fluisterniveau. De Raza muis is al net zo onhoorbaar. Je zult je
collega’s, je huisgenoten of je eigen gedachten niet storen.

Functionele en stijlvolle controle
De Trust Raza Draadloos Stil Toetsenbord en Muis zijn even
praktisch als stylish. Het ultradunne en stijlvolle toetsenbord
heeft een full-size ontwerp met 13 multimediatoetsen voor
directe en intuïtieve controle. De muis is bekleed met antislip
rubber voor optimale grip en de bediening is nog
comfortabeler gemaakt aan de hand van twee snel bereikbare
duimknoppen.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

135 mm Width of main product
(in mm)

439 mm

Depth of main product
(in mm)

24 mm Total weight 636 g

Weight of main unit 528 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows
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