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Kablosuz Klavye ve Fare Seti
#24079

Saatlerce konforlu şekilde çalışmak için kablosuz ve sessis klavye ve fare

Key features
• En iyi iş akışı için ayarlanmış klavye ve fare
• Ailenizi ya da iş arkadaşlarınızı rahatsız etmemeniz için sessiz

tuşlar ve fare düğmeleri
• Yumuşak ve konforlu tuş vuruşları için düşük profilli tuşlara

sahip tam boyutlu klavye
• 13 ofis ve medya işlev tuşu ile hızlı ve kolay kullanım
• Klavyeyi sıvılardan korumak için sıçramaya dayanıklı tasarım
• Klavye ile fareyi bağlamak için fare içinde saklanabilir tek bir USB

verici

What's in the box
• Kablosuz klavye
• Kablosuz fare
• USB alıcı
• Klavye için 2 x AAA pil
• Fare için 2 x AAA pil
• Kullanıcı kılavuzu trust.com/23942/download

adresinden indirilebilir

System requirements
• USB portu
• Windows 10/ 8/ 7
• Mac OS 10.15 Catalina ya da daha yeni sürümü
• Chrome OS



Ymo Wireless Keyboard and Mouse set

Publication date: 11-12-2020 Item number: 24079
© 2020 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/24079
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439240795
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/24079/materials

Sessiz Tuşlar
İster evden ister ofisten çalışın, kimseyi sıkı çalışmanızla
rahatsız etmek istemezsiniz. Trust Ymo standart klavyelerden
%50 daha sessiz tuşlara sahip bir klavye ve fare
kombinasyonudur. Ve bu set Windows, MacOS ve ChromeOS
ile uyumlu olduğundan dolayı herhangi bir PC veya dizüstü
bilgisayarda sıkıntısız bir şekilde çalışabilirsiniz.

Kablosuz ve Sıçramalara Dayanıklı
Masanızı toplu tutun ve kablolardan kaçının. Trust Ymo
kablosuzdur ve hem klavye hem de farede çalışan tek bir USB
mikro alıcı ile birlikte gelir. Ve çalışmanız bittiğinde alıcıyı
kolaylıkla farenin içerisinde saklayabilirsiniz, bu sayede asla
kaybetmeyeceksiniz. Ayrıca sıçramalara karşı dayanıklıdır, yani
biraz kahve dökülürse endişelenmeniz gerekmez, YMO işe
devam etmenize izin verecektir.

İşi Kolaylaştırır
Kaymaz ayaklar sayesinde yazma açısını ayarlayın ve konforlu
kauçuk finisaja sahip fare sayesinde belgelerinizi sıkı tutun.
Farenin üzerindeki 13 işlev anahtarı ve tek bir düğme ile imleç
hızınızı ayarlamanıza olanak sağlayan DPI düğmesi sayesinde
işinizin üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Bu masa seti
işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
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GENERAL
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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