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Draadloos toetsenbord en draadloze muisset
#24008

Draadloos en stil toetsenbord en muis voor urenlang werkcomfort

Eigenschappen
• Draadloze toetsenbord- en muisset voor een geoptimaliseerde

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

gezinsleden of collega's stoort
• Toetsenbordindeling op volledige grootte met lage toetsen voor

een zachte en comfortabele toetsaanslag
• Snelle en eenvoudige bediening via 13 kantoor- en

mediafunctietoetsen
• Morsbestendig toetsenbordontwerp als bescherming tegen

vloeistoffen
• Eén USB-ontvanger om zowel toetsenbord als muis te

verbinden, kan in de muis worden bewaard

Wat zit er in de verpakking
• Draadloos toetsenbord
• Draadloze muis
• USB-ontvanger
• 2x AAA-batterijen voor toetsenbord
• 2x AAA-batterijen voor muis
• Gebruikershandleiding kan worden

gedownload op trust.com/23942/download

Systeem vereisten
• USB-poort
• Windows 10, 8, 7
• Mac OS 10.15 Catalina of nieuwer
• Chrome OS
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Werk gemakkelijk
De Trust TKM-350 Silent Wireless Keyboard en Muis is de
juiste combinatie om het werk makkelijker dan ooit te maken.
De stille toetsen voorkomen dat anderen gestoord worden
door hard werk, het toetsenbord zelf is morsbestendig, en
omdat de set volledig draadloos is, heeft elke gebruiker ook
nog eens voldoende bewegingsvrijheid. Het wordt zelfs
geleverd in een makkelijk te openen en duurzame verpakking,
gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Dat spaart het milieu
en bespaart kostbare tijd.

Alle benodigdheden
De TKM-350 Silent Wireless Keyboard heeft alles in huis voor
een fijne typ-ervaring. De low-profile full-size layout heeft een
stille toetsaanslag, terwijl de aanpasbare hoek en rubberen
anti-slip-voeten ieder urenlang comfortabel laat werken. Het
toetsenbord is morsbestendig en bevat daarnaast 12
multimediatoetsen; alles wat nodig is om er tegenaan te gaan.

Moderne muis
De meegeleverde muis heeft een vergelijkbaar, modern
design en beschikt net als het toetsenbord over stille
knoppen. Het heeft een DPI-knop om eenvoudig de snelheid
van de cursor aan te passen, en de muis maakt gebruik van
een betrouwbare, optische sensor die op de meeste
oppervlakken werkt. Het sleutelwoord is flexibiliteit.

Draadloos zonder gedoe
Deze set heeft één USB micro-ontvanger voor zowel het
toetsenbord als de muis. Plug de ontvanger gewoon in een
lege USB-aansluiting op een pc of laptop en ga er tegenaan.
Een opgeruimd bureau zorgt voor een opgeruimd hoofd. En
als de werkdag voorbij is, dan is de ontvanger eenvoudig op te
bergen in de muis zelf. Makkelijk mee te nemen, dus.



TKM-350 Wireless Silent Keyboard and Mouse Set

Publicatie datum: 05-12-2020 Artikelnummer: 24008
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24008
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439240085
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24008/materials

ALGEMEEN
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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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