ODY Wireless Keyboard

#24332

Draadloos toetsenbord

Draadloos en stil toetsenbord voor urenlang werkcomfort

Eigenschappen

• Betrouwbare draadloze verbinding met een bereik tot 10 meter
• Stille toetsen; voorkomt dat je gezinsleden of collega's stoort
• Indeling op volledige grootte met lage toetsen voor een zachte
en comfortabele toetsaanslag
• Snelle, eenvoudige bediening via 13 kantoor- en
mediafunctietoetsen
• Morsbestendig ontwerp als bescherming tegen vloeistoffen
• Inclusief draadloze USB-ontvanger

Wat zit er in de verpakking
• Draadloos toetsenbord

Systeem vereisten

• Windows 10, 8 of 7

• USB-ontvanger

• Mac OS X (10.15 of nieuwer)

• 2 AAA-batterijen

• Chrome OS
• Vrije USB-poort
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ODY Wireless Keyboard
Beter werken begint hier
Het stille, draadloze Trust Ody-toetsenbord is gemaakt om
werken comfortabeler te maken. Dankzij de stille toetsen
stoor je je gezinsleden of collega’s niet tijdens het typen. Het
toetsenbord is morsbestendig en dankzij het draadloze
ontwerp kun je genieten van maximale flexibiliteit tijdens het
werken.

Stil en moeiteloos typen
Met het stille, draadloze Ody-toetsenbord is moeiteloos typen
gegarandeerd. De vlakke toetsindeling op volledige grootte
zorgt voor een zachte en stille aanslag, terwijl de verstelbare
hoek en rubberen antislipvoetjes urenlang comfort bieden.
Het toetsenbord is voorzien van 13 multimediatoetsen voor
slimme toegang met één druk op de knop om je werkflow te
optimaliseren.

Zorgeloos draadloos
Het draadloze toetsenbord wordt geleverd met een
USB-ontvanger die eenvoudig kan worden aangesloten op
een lege USB-poort op je laptop of pc, zodat je direct aan de
slag kunt. Dankzij het draadloze bereik van 10 meter kunnen
apparaten als een pc of laptop aan de andere kant van een
vergaderzaal met het toetsenbord worden bediend. Als je
klaar bent met werken, hoef je het toetsenbord alleen maar
met de aan/uit-schakelaar uit te zetten om energie te
besparen.
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ODY Wireless Keyboard
ALGEMEEN
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

142 mm

Width of main product
(in mm)

442 mm

Depth of main product
(in mm)

19.5 mm

Total weight

76 g

Weight of main unit

56 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

10 m

USB receiver included

True

False

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Power saving

True

INPUT
Power source

Battery

LIGHTING
Backlight

False

CONTROL
Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

On/off button

True

Media keys

13

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

10000000 presses

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock
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ODY Wireless Keyboard
FEATURES
Spill-proof

True

Wrist support

False

Silent keys

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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