Primo Keyboard PT

#24142

Teclado

Teclado de tamanho normal com teclas silenciosas e design resistente a derramamentos acidentais

Características principais

• Teclado de tamanho normal para uma eficiência e produtividade
ótimas
• Para teclar em silêncio de modo a não perturbar a família ou os
colegas
• Design resistente a derramamentos acidentais de líquidos
• Cabo com 1,8 m de comprimento para colocar o teclado em
qualquer lugar na secretária

O que está na caixa
• Teclado com fios

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou posterior
• Chrome OS
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Primo Keyboard PT
Cover the Basics
Keyboards come in all shapes and sizes, but what if you only
need to cover the basics? The Trust Primo does exactly that. It
has a full-size layout, spill resistant keys and it’s height
adjustable. And thanks to the silent keys, you will type for
hours on end without bothering your co-workers. The Primo
does exactly what you want it to do.

Comfort
A good keyboard needs to be comfortable to use. The low
profile keys in this full-size keyboard and the fold-out feet
provide exactly the comfort you need to focus on your work.
You don’t even have to worry about spilling something on the
Primo, as the spill resistant design will let you continue your
work without hassle. Just poor yourself a new cup of coffee
and let’s go.

Easy
Plug in the 180cm long USB cable and you’re good. When
you’ve got work to do, you don’t want to worry about installing
software or setting macros. The Primo is a workhorse so you
can focus on the job at hand.
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Primo Keyboard PT
GERAL
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

Windows

LIGHTING
Backlight

False

FEATURES
Spill-proof

True

Wrist support

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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