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4-in-1 thuiswerkset
#24260

Volledige thuiswerkset met een comfortabel toetsenbord, draadloze muis, lichte headset en een muismat

Wat zit er in de verpakking
• Bedraad toetsenbord
• Draadloze muis met micro-USB-ontvanger
• Batterijen (2xAAA)
• Headset
• Muismat
• Gebruikershandleidingen

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Mac OS X (10.15 of nieuwer)
• Chrome OS
• 2 x USB-poort
• Gecombineerde aansluiting van 3,5 mm voor hoofdtelefoon/microfoon
• OF 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting en 3,5 mm-microfoonaansluiting
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Compleet kantoorgemak
Met de juiste middelen klaar je elke klus. Geef je thuiskantoor
de perfecte accessoire-upgrade met deze veelzijdige
4-in-1-set. De set omvat een muis, toetsenbord, hoofdtelefoon
en muismat die alle speciaal zijn ontworpen voor het
thuiskantoor waarmee je zakelijke en vrijetijdsprojecten
perfect uitvoert.

Comfortabel typen
Als je over het juiste toetsenbord beschikt, kun je uren achter
elkaar moeiteloos typen. Het toetsenbord in deze set biedt je
de hele dag ondersteuning door geluidloos typen, uitklapbare
voetjes voor de juiste hoogte en een toetslay-out op volledige
grootte waarmee je alles onder controle houdt. Bovendien
maakt het morsbestendige ontwerp hem tot de perfecte
keuze voor je thuiskantoor. 

Muisbediening
Met de draadloze muis heb je veel bedieningsvrijheid met 6
meter draadloos bereik. En als je klaar bent met je werk, ruim
je de USB-micro-ontvanger makkelijk op. De tweehandige
muis kan worden bediend door zowel links- als rechtshandige
gebruikers. De muis beschikt ook over een speciale knop
waarmee je de snelheid (1000 - 1600 DPI) kunt instellen. Door
de oppervlakstructuur van de meegeleverde muismat werkt
de muis probleemloos.

Verstaanbare gesprekken
Bel en beheer vergaderingen met een helder geluid. Een
verstelbare, gevoelige microfoon neemt je stem duidelijk op
en met de inline bediening regel je het volume. Door de
aanpasbare hoofdband en het lichtgewicht ontwerp is de
microfoon prettig draagbaar, hoe lang het gesprek ook duurt.
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ALGEMEEN
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 713 g

Weight of main unit 488 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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