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4-in-1 thuiswerkset
#24040

4-In-1 thuiswerkset: omvat een draadloos toetsenbord, draadloze compacte muis, HD-webcam en over-ear headset

Eigenschappen
• Volledige thuiswerkset voor een geoptimaliseerde workflow
• Videobellen met hoge beeld- en spraakkwaliteit, compatibel met

Hangouts, Teams, Zoom etc.
• Draadloos toetsenbord van volledige grootte met comfortabele

toetsaanslag en een compact ontwerp
• Compacte draadloze muis met verstelbare snelheid

(800-1200-1600 dpi)
• Eén USB-ontvanger voor zowel toetsenbord als muis
• Stijlvolle HD-webcam van 720p, ideaal voor videogesprekken

Wat zit er in de verpakking
• Toetsenbord
• Muis
• Webcam
• Headset
• Adapterkabel
• Batterijen
• USB-ontvanger
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8, of 7
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• Chrome OS
• 1 USB-poort voor muis en toetsenbord
• 1 USB-poort voor webcam
• 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting
• 3,5 mm-microfoonaansluiting
• Of gecombineerde 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
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Complete set
Met de Trust Qobi 4-in-1 Home Office Set heb je gelijk het
volledige pakket om heerlijk thuis te werken. Deze set bestaat
uit een Trino HD-webcam, de Reno-headset en de Ximo; een
draadloze toetsenbord-en-muis-set. Vier producten waardoor
werken vanuit huis gemakkelijk wordt.

Draadloze toetsenbord-en-muis-set
De Ximo is een draadloos toetsenbord met een full-size
knoppen-layout en comfortabele toetsen. Het wordt geleverd
met een draadloze USB-micro-ontvanger met een draadloos
bereik van 10 meter. Een extra bijkomstigheid is dat de
meegeleverde Ximo-draadloze-muis exact dezelfde ontvanger
gebruikt. Je hebt aan één ontvanger dus genoeg, waardoor je
USB-aansluitingen overhoudt in je pc of laptop.

Webcam
De Trino HD Webcam is superhandig tijdens
videovergaderingen. Deze 720p-webcam heeft een
automatische witbalans om duidelijke video’s te maken in
verschillende lichtomstandigheden. En er zit een handige
standaard aan om de Trino aan je monitor te klemmen.

Headset
Met de Reno-headset is het niet zo erg als vergaderingen
uitlopen. De dikke oorkussens en de aanpasbare hoofdband
zorgen voor alle comfort, zelfs tijdens de langste video-calls.
En dat terwijl de gevoelige microfoon je ook nog gehoord
maakt tijdens het bespreken van belangrijke strategieën.
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