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Conjunto escritório em casa 4 em 1
#24040

O conjunto escritório em casa 4 em 1 inclui: teclado sem fios, rato compacto sem fios, câmara web HD e auscultadores
circum-aurais

Características principais
• Conjunto de escritório em casa completo para um ritmo de

trabalho otimizado
• Faz videochamadas com alta qualidade de imagem e nitidez de

som, compatível com o Hangouts, Teams, Zoom, etc.
• Teclado de tamanho normal sem fios com um teclar confortável

num design compacto
• Rato sem fios compacto com velocidade ajustável

(800-1200-1600 DPI)
• Microrrecetor USB único para teclado e rato em simultâneo
• Elegante câmara web HD de 720 p, ideal para chats de vídeo

O que está na caixa
• Teclado
• Rato
• Câmara web
• Auscultadores
• cabo adaptador
• Baterias
• Receptor USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou posterior
• Chrome OS
• 1 porta USB para rato + teclado
• 1 porta USB para câmara web
• Ligação de 3,5 mm para auscultadores
• Ligação de 3,5 mm para microfone
• OU ligação combinada de 3,5 mm para auscultadores/microfone
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Complete Set
With the Trust Qobi 4-in-1 Home Office Set you have
everything you need for a seamless work-from-home
experience. This set includes the Trino HD Webcam, the Reno
Headset and the Ximo Wireless Keyboard and Mouse Set.
Four items that will make working from home a breeze.

Wireless Keyboard and Mouse
The Ximo Wireless Keyboard has a full-size lay-out with a
comfortable keystroke. It comes with a USB Micro Receiver
that has a wireless connection of up to 10m. What makes it
extra convenient is that the included Ximo Wireless Mouse
uses the exact same receiver, so you don’t have to use two
different USB connections in your PC or laptop.

Webcam
The Trino HD Webcam comes in handy during video calls. This
720p webcam uses an automatic white balance to create clear
videos in any light condition. It comes with a handy stand to
attach it to your monitor.

Headset
Thanks to the Reno headset you won’t have to worry about
comfort when a meeting takes longer than planned. The thick
ear cushions and adjustable headband provide enough
comfort, even during the longest video calls, while the
sensitive microphone makes sure you are heard when
discussing business strategies.
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