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Kablosuz Sessiz Klavye ve Fare
#23461

Alçak profilli sessiz tuşlara ve sessiz fareye sahip ultra ince kablosuz klavye

Key features
• Rahat yazım için yumuşak ve sessiz tuş vuruşuna sahip düşük

profil tuşlar
• 13 adet multimedya fonksiyonlu tuş dahil ultra ince şık tasarım
• Sayısal tuş takımı ile tam boyutlu düzen ve kolay temizlik için

ayrık tuşlar
• Klavye ve fare için tekli USB mikro alıcı
• 10 metreye kadar kablosuz bağlantı menzili
• Kaymaz kauçuk kaplamaya sahip, sessiz tuşlara sahip konforlu

ve ergonomik kablosuz fare

What's in the box
• Klavye
• Fare
• USB mikro alıcı
• 1 adet AA pil (fare)
• 2 adet AAA pil (klavye)

System requirements
• Windows 10, 8 veya 7
• Mac OS X 10.5 (Leopard) veya daha üst bir sürüme sahip Intel tabanlı Mac
• Chrome OS
• USB girişi
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Sessiz ve Kablosuz Kolaylık
Trust Raza Kablosuz Sessiz Klavye & Fare ile kolaylık iki kat
artar. Kablosuz ve sessiz çalışma özgürlüğünün tadını çıkarın.

Kablosuz Özgürlük
Tek bir USB mikro alıcıyla, hem klavyeyi hem de fareyi kontrol
edebilirsiniz. İkiliyi çalışmak istediğiniz her yere kurun; 10
metreye kadar kablosuz menziliyle, hayalinizdeki masa
kurulumunda neredeyse hiçbir kısıtlama yoktur.

En Sessiz Set
Tuş sesi olmadan sözlerinizin klavyeden akmasına izin verin.
Trust Raza klavyesi, sessiz tuş vuruşu özellikli düşük profilli
tuşlara sahiptir. Yazma o kadar sessizdir ki, fısıldama
seviyesinde yapılabilir. Raza fare tıklaması neredeyse
duyulmaz. Meslektaşlarınızı, oda arkadaşlarınızı veya kendi
düşüncelerinizi rahatsız etmeyeceksiniz.

İşlevsel ve Şık Kontrol
Trust Raza Kablosuz Sessiz Klavye & Fare eşit seviyede pratik
ve iyi görünümlüdür. Ultra ince ve şık bir klavye tasarımı, tam
boyutlu bir düzen ve doğrudan ve sezgisel kontrol sağlamak
için 13 multimedya fonksiyon tuşuyla tamamlanır. Fare,
optimum tutuş için kaymaz kauçuk kaplama ile geliştirilmiştir
ve 2 kolay erişilebilir başparmak düğmesiyle işlem daha da
konforlu hale getirilmiştir.
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GENERAL
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



Raza Wireless Silent Keyboard & Mouse

Publication date: 21-09-2020 Item number: 23461
© 2020 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/23461
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439234619
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/23461/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT TOP 1 PRODUCT TOP 2

PRODUCT TOP 3 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

