Taro Keyboard

#24091

Toetsenbord

Toetsenbord met stille toetsen en morsbestendig ontwerp

Eigenschappen

• Toetsenbord op volledige grootte voor optimale efficiëntie en
productiviteit
• Stil typen, voorkomt dat gezinsleden of collega's worden
gestoord
• Morsbestendig ontwerp als bescherming tegen vloeistoffen
• 1,8m kabellengte, plaats het toetsenbord overal op een bureau

Wat zit er in de verpakking
• Bedraad toetsenbord

Systeem vereisten
• USB-poort

• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• Chrome OS
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Taro Keyboard
De volledige basis
Er zijn toetsenborden in alle vormen en maten, maar wat als
je nou alleen de basisbenodigdheden zoekt? De Trust Taro
geeft je precies dat. Het heeft een full-size layout,
morsbestendige toetsen en het is in hoogte verstelbaar. En
dankzij de stille toetsen, typ je uren achterelkaar zonder dat je
jouw collega’s tot last bent. De Taro doet precies wat jij wil.

Comfort
Een goed toetsenbord moet comfortabel te gebruiken zijn. De
low-profile-toetsen en de uitklapbare voeten geven je alle
comfort die je nodig hebt om je op het werk te laten focussen.
Je hoeft niet eens bang te zijn dat je iets morst op de Taro,
omdat het morsbestendige ontwerp je zonder gedoe verder
laat werken. Haal gewoon een verse bak koffie en je kunt
weer verder.

Gemakkelijk
Plug de USB-kabel van 180cm lang in je pc en je bent er al. Als
je zoveel werk te doen hebt, dan zit je niet te wachten op het
installeren van software of het instellen van macro’s. De Taro
is een werkpaard dat jou in staat stelt je te concentreren op
jouw job.
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Taro Keyboard
ALGEMEEN
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

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

488 g

Weight of main unit

464 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

104

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Programmable keys

False

Special keys

No

Life time of key

5000000 presses

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Silent keys

True

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

LIGHTING
Backlight

False

FEATURES
Spill-proof

True

Wrist support

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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