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4’ü 1 Arada Ev Ofisi Seti
#24260

Konforlu klavye, kablosuz fare, hafif kulaklık ve fare altlığı ile eksiksiz ev ofisi seti

What's in the box
• Kablolu klavye
• USB mikro alıcıya sahip kablosuz fare
• Piller (2xAAA)
• Kulaklık seti
• Fare altlığı
• Kullanım kılavuzları

System requirements
• Windows 10, 8 veya 7
• Mac OS X (10.15 veya üzeri)
• Chrome OS
• 2 x USB bağlantı noktası
• Kombine 3,5mm kulaklık/mikrofon bağlantısı
• VEYA 3,5mm kulaklık bağlantısı ve 3,5mm mikrofon bağlantısı
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Eksiksiz Ofis Kolaylığı
Doğru aletlerle işi doğru yapabilirsiniz. Esnek 4'ü 1 arada set
home office'inize her şeyi sağlayan bir aksesuar takviyesi
sağlar. Bu set, özellikle home office için tasarlanmış bir fare,
klavye, kulaklık ve fare altlığı içerir; ister iş ister keyif
projelerinde çalışın eksiğiniz olmaz.

Konforlu Yazma
Doğru klavye ile saatlerce yazsanız bile konforlu kalırsınız. Bu
setteki klavye sessiz yazma, doğru yükseklik için katlanır ayak
ve tam boyutlu düzeni ile parmak uçlarınızda konfor sağlar.
Dahası, dökülmelere dayanıklı tasarım home office kullanımı
için bu seti uygun kılar. 

Fare Kontrolü
Aydınlatmalı Ziva fareyi oyun boyunca kullanırken çok renkli
LED aydınlatma yeteneklerinize ışık tutacak. Ayarlanabilir hız
ve (1000-3000 DPI) ve kauçuk kaplama sayesinde kontrolü ele
almak için gereken hız ve tutuşa sahip olacaksınız. Dahili oyun
fare altlığı büyük bir yüzeye sahiptir ve dokusu tüm fare
hassasiyetleri ve sensörleri için uygundur, bu sayede o zafer
getiren hareketleri yapmak için gereken özgürlüğe sahip
olacaksınız.

Net Aramalar
Net ses kalitesi ile aramaları cevaplayın ve toplantıları yönetin.
Ayarlanabilir, hassas mikrofon sesinizi net bir şekilde alır ve
dahili kontrol ile sesi ayarlayabilirsiniz. Ayarlanabilir bir kafa
bandı ve hafif tasarım arama ne kadar uzun olursa olsun bu
ürünü rahatça giymenizi 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 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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