Ymo Wireless Keyboard and Mouse set

#24079

Conjunto de teclado e rato sem fios

O teclado e o rato silenciosos e sem fios proporcionam horas de conforto durante o trabalho

Características principais

• Conjunto de teclado e rato sem fios para um ritmo de trabalho
otimizado
• Teclas do teclado e botões do rato silenciosos de modo a não
perturbar a família ou os colegas
• Configuração do teclado de tamanho normal com teclas de
baixo perfil para um teclar suave e confortável
• Controlo rápido e fácil através de 13 teclas de funções para
Office e multimédia
• Teclado resistente a derramamentos acidentais de líquidos
• Um recetor USB para ligar o teclado e o rato que se guarda no
próprio rato

O que está na caixa
• Teclado sem fios

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Rato sem fios

• Windows 10, 8 ou 7

• Recetor USB

• macOS 10.15 Catalina ou mais recente

• 2 pilhas AAA para o teclado

• Chrome OS

• 2 pilha AAA para o rato
• Guia do utilizador transferível em
trust.com/23942/download
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Ymo Wireless Keyboard and Mouse set
Silent Keys
Whether you work from home or in the office, you don’t want
to disturb anyone with your hard work. The Trust Ymo is a
silent keyboard and mouse combo with keys that are up to
50% quieter than conventional keyboards. And because this
set is compatible with Windows, MacOS and ChromeOS, you’ll
work hard on any PC or laptop without hassle.

Wireless and Spill Resistant
Keep your desk tidy and steer away from cables. The Trust
Ymo is wireless and comes with a single USB micro receiver
that works on both the keyboard and mouse. And when your
done working, you’ll easily store the receiver in the mouse
itself so you’ll always know where it is. It’s also spill resistant,
so don’t worry if you happen to spill some coffee; the YMO will
let you continue your work.

Make Work Easier
Adjust the typing angle with the anti-slip feet and keep a firm
grip on your documents thanks to the mouse with
comfortable rubber finish. You have full control over your
work with the 13 function keys and the DPI switch on the
mouse, which lets you adjust the cursor speed with the press
of a button. This deskset is made to make your work easier.
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Ymo Wireless Keyboard and Mouse set
GERAL
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

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone
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