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Conjunto de teclado e rato com fios
#23991

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, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou posterior
• Chrome OS
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Cover the Basics
Keyboards come in all shapes and sizes, but what if you only
need to cover the basics? The Trust Primo does exactly that. It
has a full-size layout, spill resistant keys and it’s height
adjustable. It even comes with a simple, ambidextrous mouse
so you can go to work the moment you plug this set in your
PC. The Primo does exactly what you want it to do.

Comfort
A good keyboard needs to be comfortable to use. The low
profile keys in this full-size keyboard and the fold-out feet
provide exactly the comfort you need to focus on your work.
You don’t even have to worry about spilling something on the
Primo, as the spill resistant design will let you continue your
work without hassle. Just poor yourself a new cup of coffee
and let’s go.

Easy
Plug in the 180cm long USB cable and you’re good. When
you’ve got work to do, you don’t want to worry about installing
software or setting macros. The Primo is a workhorse so you
can focus on the job at hand.

Mouse
This set comes with a simple, easy-to-use mouse to make sure
you have everything you need to get to work fast. Its
ambidextrous design means it can be used comfortably by
both left- and right-handed users, and its high quality finish
ensures a firm grip on your digital projects.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

30 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Depth of main product
(in mm)

148 mm Total weight 548 g

Weight of main unit 448 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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