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Draadloos toetsenbord en draadloze muisset
#24079

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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Stille toetsen
Het maakt niet uit of je vanuit huis of op kantoor werkt, je wil
niemand tot last zijn met je harde werk. De Trust Ymo is een
stille toetsenbord-en-muis-set met toetsen die tot 50% stiller
zijn dan die van conventionele toetsenborden. En omdat deze
zet geschikt is voor Windows, MacOS en ChromeOs, werk je
zonder gedoe op elke pc of laptop.

Draadloos en morsbestendig
Houd je bureau opgeruimd zonder wirwar van kabels. De
Trust Ymo is draadloos en wordt geleverd met een enkele
USB micro-ontvanger voor zowel de muis als het toetsenbord.
En als je klaar bent met werken, dan berg je de ontvanger
gewoon op in de muis, zodat je altijd weet waar het is. Het
toetsenbord is ook morsbestendig, dus geen zorgen als je wat
koffie morst; de Ymo laat je gewoon verder werken.

Werk makkelijker
Pas de typhoek aan met de rubberen antislip-voetjes en houd
grip op je documenten dankzij de muis met comfortabele,
rubberen finish. Je hebt volledige controle over je werk met de
13 mediatoetsen en de DPI-knop op de muis die je, met een
druk op de knop, de snelheid van je muiscursor laat
aanpassen. Deze deskset is gemaakt om jouw werk
makkelijker te maken.
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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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