ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set

#23942

Conjunto de teclado e rato sem fios

O teclado e o rato silenciosos e sem fios proporcionam horas de conforto durante o trabalho

Características principais

• Conjunto de teclado e rato sem fios para um ritmo de trabalho
otimizado
• Teclas do teclado e botões do rato silenciosos de modo a não
perturbar a família ou os colegas
• Configuração do teclado de tamanho normal com teclas de
baixo perfil para um teclar suave e confortável
• Controlo rápido e fácil através de 13 teclas de funções para
Office e multimédia
• Teclado resistente a derramamentos acidentais de líquidos
• Um recetor USB para ligar o teclado e o rato que se guarda no
próprio rato

O que está na caixa
• Teclado sem fios

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Rato sem fios

• Windows 10, 8 ou 7

• Recetor USB

• macOS 10.15 Catalina ou mais recente

• 2 pilhas AAA para o teclado

• Chrome OS

• 2 pilha AAA para o rato
• Guia do utilizador transferível em
trust.com/23942/download
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ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set
Makes Work Easy
The Trust Ody Silent Wireless Keyboard with Mouse is the
right combo to make your work more comfortable than
before. The silent keys prevent others from being disturbed
by your work, the keyboard itself is spill resistant, and thanks
to this set being wireless it will provide plenty of flexibility.

Everything You Need
The Ody Silent Wireless Keyboard provides everything you
need for a smooth typing experience. The low-profile full
layout has a silent keystroke, while the adjustable angle and
rubber anti-slip feet will help you work comfortably for hours.
It’s spill resistant and has 12 multimedia function keys;
everything you will ever need to get the job done.

Modern Mouse
The accompanied mouse has a similar modern design and
comes with silent buttons as well. No one will be disturbed by
your hard work. It has a DPI button so you can adjust the
speed of your cursor and the mouse uses a reliable optical
sensor so you can work on most surfaces. Flexibility is the
keyword, here.

Wireless Without Hassle
This set uses the same wireless USB receiver for both the
keyboard and the mouse. Just plug it into a free USB port in
your PC or laptop and you’re good to go. A clean desk will help
keep a clean mind. And when you’re done, you will easily store
the receiver in the mouse itself when you want to take this set
with you.
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ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set
GERAL
Height of main product
(in mm)

142 mm

Width of main product
(in mm)

442 mm

Depth of main product
(in mm)

19.5 mm

Total weight

560 g

Weight of main unit

460 g

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone

Data de publicação: : 03-03-2021
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23942
URL: www.trust.com/23942
Código EAN: 8713439239423
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23942/materials

ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT TOP 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Data de publicação: : 03-03-2021
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23942
URL: www.trust.com/23942
Código EAN: 8713439239423
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23942/materials

