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4’ü 1 Arada Ev Ofisi Seti
#24040

4’ü 1 Arada Ev Ofisi Seti: Kablosuz klavye, kablosuz küçük fare, HD webcam ve kulak üstü kulaklık içerir

Key features
• En iyi iş akışı için kapsamlı ev ofisi seti
• Yüksek görüntü ve ses kaliteli video görüşmeleri yapın,

Hangouts, Teams, Zoom gibi uygulamalarla uyumludur
• Küçük bir tasarıma sahip konforlu kablosuz, tam boyutlu klavye
• Ayarlanabilir hıza sahip (800-1200-1600 DPI) kompakt kablosuz

fare
• Klavye ve fare için tek USB alıcı
• Video görüşmeleri için ideal, tarz sahibi 720p HD webcam

What's in the box
• Klavye
• Fare
• Webcam
• Kulaklık seti
• Adaptör kablosu
• Piller
• USB Alıcı
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Windows 10, 8 veya 7
• macOS 10.15 (Catalina) ya da daha üst sürüm
• Chrome OS
• Fare + klavye için 1 USB yuvası
• Webcam için 1 USB yuvası
• 3,5 mm kulaklık bağlantısı
• 3,5 mm mikrofon bağlantısı
• Veya kombine 3,5 mm kulaklık/mikrofon bağlantısı
• Uyumluluk işletim sistemine göre değişebilir
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Kapsamlı Set
Trust Qobi 4'ü 1 arada Ev Ofisi Seti ile sorunsuz bir evden
çalışma deneyimi için ihtiyacınız olan her şeye sahip
olursunuz. Bu sete Trino HD Web Kamerası, Reno Kulaklık Seti
ve Ximo Kablosuz Klavye ve Fare Seti dahildir. Evden çalışmayı
kolaylaştıran dört öge.

Kablosuz Klavye ve Fare
Ximo Kablosuz Klavye, rahat tuş kullanımı sunan kapsamlı tuş
takımı setine sahiptir. 10 metreye kadar kablosuz bağlantısı
olan bir USB Mikro Alıcı ile birlikte gelir. Ürün ile birlikte verilen
Ximo Kablosuz Fare aynı alıcıyı kullanır, böylece PC veya
dizüstü bilgisayarınızda iki farklı USB bağlantısı kullanmak
zorunda kalmazsınız, bu da ekstra kullanışlılık sağlar.

Web Kamerası
Trino HD Web kamerası video görüşmeleri sırasında
kullanışlıdır. Bu 720p web kamerası, her ışık koşulunda net
videolar oluşturmak için otomatik beyaz dengesi kullanır.
Monitörünüzde kullanılmak üzere kullanışlı bir ayaklık ile
birlikte gelir.

Kulaklık seti
Reno kulaklık seti sayesinde artık, toplantıların planlanandan
uzun sürmesi durumunda, konfor konusunda
endişelenmenize gerek yok. Kalın kulaklık pedleri ve
ayarlanabilir kafa bandı, en uzun video görüşmeleri sırasında
bile yeterli konfor sunarken, hassas mikrofon iş stratejilerini
tartışırken karşı taraf ile net bir şekilde iletişim kurmanızı
sağlar.
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