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Kablolu Klavye ve Fare Seti
#24085

Konforlu çalışma için sessiz klavye ve fare seti

Key features
• Konforlu bir çalışma için kablolu fare ve klavye
• Ailenizi ya da iş arkadaşlarınızı rahatsız etmemeniz için sessiz

tuşlar ve fare düğmeleri
• En iyi verim ve üretkenlik için tam boyutlu klavye
• Klavyeyi sıvılardan korumak için sıçramaya dayanıklı
• 1,8 m kablo uzunluğu, klavyeyi masanızda istediğiniz yere koyun
• Hem sol hem de sağ elle kullanıma uygun fare

What's in the box
• Kablolu klavye
• Kablolu fare

System requirements
• 2 USB yuvası
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) ya da daha üst sürüm
• Chrome OS



Taro Keyboard and Mouse set

Publication date: 08-10-2020 Item number: 24085
© 2020 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/24085
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439240856
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/24085/materials

Temelleri Kapsamak
Klavyelerin birçok şekli ve boyutu var. Ama ya sadece temel
şeyler sizi ilgilendiriyorsa? Trust Taro tam olarak bunu yapıyor.
Tam boyutlu bir düzeni, suya dayanıklı tuşları var ve yüksekliği
ayarlanabilir. Bu seti PC'nize bağladığınız anda işe
koyulabilmeniz için basit, çift elli bir fare ile gelir ve hem
çevreyi korumanız hem de zamandan tasarruf etmenize
yardımcı olmak için kolay açılır ve sürdürülebilir ambalaj
kullanır. Taro, ondan ne istiyorsanız tam olarak onu yapıyor.

Konfor
İyi bir klavyenin rahat bir şekilde kullanılabilmesi gerekiyor. Bu
tam boyutlu klavyedeki düşük profilli tuşlar ve katlanır ayaklar,
işinize odaklanmanız için tam olarak gereken konforu
sunuyor. Taro’nun üstüne bir şey döktüğünüzde
endişenmenize gerek yok. Sıçramaya dayanıklı tasarım, hiç
uğraşmadan işinize devam edebilmenizi sağlayacaktır.
Kendinize yeni bir bardak kahve koyun ve işinize devam edin.

Kolay
180 cm’lik kabloyu takın ve kullanmaya başlayın. İşiniz
olduğunda yazılım kurmak ya da makro yazmakla uğraşmak
zorunda kalmazsınız. Taro, elinizdeki işe odaklanmanızı
sağlayacak bir iş canavarıdır.

Fare
Bu set hızla işe başlamanız için gereken her şeye sahip
olacağınız basit, kolay kullanılabilir bir fare ile gelir. Çift elli
tasarımı hem sağlak hem de solak kullanıcılar tarafından
rahatlıkla kullanabilmesi anlamına gelir, ve yüksek kalite
finisajı dijital projelerinizde sağlam bir tutuşa sahip olmanızı
sağlar.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

30 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Depth of main product
(in mm)

148 mm Total weight 548 g

Weight of main unit 448 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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