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Bedraad toetsenbord en muisset
#23970

Stil toetsenbord en muisset om comfortabel te werken

Eigenschappen
• Bedrade muis- en toetsenbordset ontworpen om comfortabel te

werken
• Stille toetsen en muisknoppen, om te voorkomen dat je

gezinsleden of collega's stoort
• Toetsenbord op volledige grootte voor optimale efficiëntie en

productiviteit- Morsbestendig toetsenbord als bescherming
tegen vloeistoffen

• 1,8m kabellengte, plaats het toetsenbord overal op een bureau
• Muis geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

Wat zit er in de verpakking
• Bedraad toetsenbord
• Bedrade muis

Systeem vereisten
• 2x USB-poort
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Gezelliger met z'n tweeën
Je kunt de set met Primo toetsenbord en muis gelijk
gebruiken, zodat je urenlang comfortabel en efficiënt werkt.

Productiever dan ooit
Met dit volledige toetsenbord werk jij op je productiefst, zodat
je snel weer naar huis kunt.

Geknoeid? Geen probleem
Je toetsenbord is spatbestendig, dus als je je koffie een keer
omstoot, is er niks aan de hand.

Hoog, hoger, hoogst
Met de uitklapbare voetjes kun je de hoogte van je
toetsenbord aanpassen, zodat hij precies staat waar je hem
wil hebben. Je handen en polsen zullen er blij mee zijn.
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Alle hens aan dek
Linkshandig, rechtshandig; de Primo muis is geschikt voor
iedereen. Hij wil alleen maar vastgehouden worden.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 548 g Weight of main unit 448 g

Depth of main product
(in mm)

148 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Height of main product
(in mm)

30 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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