ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set

#23942

Kablosuz Klavye ve Fare Seti

Saatlerce konforlu şekilde çalışmak için kablosuz ve sessis klavye ve fare

Key features

• En iyi iş akışı için ayarlanmış klavye ve fare
• Ailenizi ya da iş arkadaşlarınızı rahatsız etmemeniz için sessiz
tuşlar ve fare düğmeleri
• Yumuşak ve konforlu tuş vuruşları için düşük profilli tuşlara
sahip tam boyutlu klavye
• 13 ofis ve medya işlev tuşu ile hızlı ve kolay kullanım
• Klavyeyi sıvılardan korumak için sıçramaya dayanıklı tasarım
• Klavye ile fareyi bağlamak için fare içinde saklanabilir tek bir USB
verici

What's in the box
• Kablosuz klavye

System requirements
• USB portu

• Kablosuz fare

• Windows 10/ 8/ 7

• USB alıcı

• Mac OS 10.15 Catalina ya da daha yeni sürümü

• Klavye için 2 x AAA pil

• Chrome OS

• Fare için 2 x AAA pil
• Kullanıcı kılavuzu trust.com/23942/download
adresinden indirilebilir
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ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set
İşi Kolaylaştırır
Trust Ody Sessiz Kablosuz Klavye ile Fare, işinizi hiç olmadığı
kadar rahat hale getiren doğru kombinasyondur. Sessiz tuşlar,
diğer kişilerin sizin işinizden rahatsız olmasını önler, klavyenin
kendisi sıçramaya dayanıklıdır ve kablosuz olması sayesinde
oldukça esneklik sağlar.

İhtiyacınız Olan Her Şey
Ody Sessiz Kablosuz Klavye, akıcı bir yazma deneyimi için
ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Düşük profilli tam düzenin tuş
vuruşları sessizdir. Ayarlanabilir açılı ve kauçuk kaymaz
ayaklar da rahat bir şekilde saatlerce çalışmanızı sağlar.
Sıçramaya dayanıklıdır ve 12 multimedya tuşuna, yani işinizi
tamamlamanız için gereken her şeye sahip.

Modern Fare
Birlikte gelen farenin de klavyeye benzer modern bir tasarımı
bulunur ve onda da sessiz tuşlar vardır. Zorlu işlerinizle
kimseyi rahatsız etmeyeceksiniz. İmleç hızını ayarlayabilmeniz
için bir DPI düğmesi bulunur vve çoğu yüzeyde çalışabilmeniz
için güvenilir bir optik sensör kullanır. Buradaki anahtar
kelime, esneklik.

Uğraşsız ve Kablosuz
Bu set, hem klavye hem de fare için aynı kablosuz USB alıcısını
kullanır. PC’niz ya da dizüstü bilgisayarınızdaki boş herhangi
USB bağlantı noktasına takın ve kullanmaya başlayın. Temiz
bir masayla kafanız rahat olur. İşiniz bittiğinde de alıcıyı
kolayca farenin içine saklayabilir ve istediğiniz zaman seti
yanınızda taşıyabilirsiniz.
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ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set
GENERAL
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
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