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Teclado e rato silenciosos sem fios
#23461

Teclado sem fios ultrafino com teclas de baixo perfil silenciosas e rato sem fios de grande precisão

Características principais
• Teclas de baixo perfil suaves e silenciosas para teclar com todo o

conforto
• Design elegante ultrafino com 13 teclas de função multimédia
• Teclado de tamanho normal com teclado numérico e teclas

distanciadas para fácil limpeza
• Microrrecetor USB único para teclado e rato em simultâneo
• Alcance sem fios até 10m
• Rato sem fios ergonómico confortável com revestimento em

borracha antiderrapante e botões silenciosos

O que está na caixa
• Teclado
• Rato
• Microrrecetor USB
• 1 pilha AA (Rato)
• 2 pilhas AAA (Teclado)

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Chrome OS
• Porta USB
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Silent and Wire-Free Convenience
Convenience comes twice over with the Trust Raza Wireless
Silent Keyboard & Mouse. Enjoy the ultimate freedom of
working wirelessly and quietly.

Wireless Freedom
With a single USB micro-receiver, you have control over both
keyboard and mouse. Set up the duo wherever you want to
work; with a wireless range of up to 10 meters, there are
virtually no restrictions to your dream desk setup.

Quietest Set
Let your words flow from the keyboard, without typing noise.
The Trust Raza keyboard features low profile keys with a quiet
key stroke. It’s so silent that typing can be done
whisper-quietly. The Raza mouse click is just as inaudible. You
won’t disturb your colleagues, your roommates or your own
thoughts.

Functional and Stylish Control
The Trust Raza Wireless Silent Keyboard & Mouse are practical
and good looking in equal parts. An ultra-thin and stylish
keyboard design is complemented by a full-size layout and 13
multimedia function keys to give direct and intuitive control.
The mouse is enhanced with an anti-slip rubber coating for
optimum grip and operation is made even more comfortable
with 2 easily accessible thumb buttons.
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GERAL
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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