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Conjunto de teclado e rato com fios
#23970

Conjunto de teclado e rato silenciosos para trabalhar confortavelmente

Características principais
• Conjunto de teclado e rato com fios para trabalhar

confortavelmente
• Teclas do teclado e botões do rato silenciosos de modo a não

perturbar a família ou os colegas
• Teclado de tamanho normal para uma eficiência e produtividade

ótimas
• Teclado resistente a derramamentos acidentais de líquidos
• Cabo com 1,8 m de comprimento para colocar o teclado em

qualquer lugar na secretária
• Rato indicado para utilizadores destros e canhotos

O que está na caixa
• Teclado com fios
• Rato com fios

Requisitos de sistema
• 2 portas USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Two’s company
The Primo mouse-and-keyboard set is ready for work, setting
you up for hours of comfort and efficiency.

Productivity is key
A full-size keyboard provides optimal efficiency and
productivity, so you can work quickly (and maybe even go
home early).

Splash zone? No problem
A spill-resistant design keeps your keyboard safe from liquids,
so you don’t have to worry about tipping over your new coffee
mug.

Stay adjusted
Use the fold-out feet to adjust the keyboard’s height, so you
stay comfortable and get things done. Your hands will thank
you!
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All hands on deck
Left-handed, right-handed – the Primo mouse is suitable for
everyone. All it wants is someone to hold.
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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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