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Teclado sem fios
#24414

Teclado silencioso e sem fios para horas de conforto durante o trabalho

Características principais
• Ligação sem fios fiável com um alcance até 10 metros
• Teclas silenciosas para não perturbares a família ou os colegas
• Configuração do teclado de tamanho normal com teclas de

baixo perfil para um teclar suave e confortável
• Controlo rápido e fácil através de 13 teclas de funções para

Office e multimédia
• Design resistente a salpicos acidentais de líquidos
• Inclui recetor USB sem fios

O que está na caixa
• Teclado sem fios
• Recetor USB
• 2 pilhas AAA

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac OS X (10.15 ou mais recente)
• Chrome OS
• Porta USB livre
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Better Working Starts Here
The TK-350 Wireless Keyboard is designed to make working
more comfortable. Suited to any workspace, the silent keys
ensure quiet typing, the spill-resistant design prevents
damages from accidental spills, and the wireless functionality
provides optimum working flexibility. 

Silent and Smooth Typing
The TK-350 Wireless Keyboard ensures a smooth typing
experience. The low-profile full layout has a silent and soft
keystroke, while the adjustable angle and rubber anti-slip feet
keep comfort levels high for hours. It’s fitted with 13
multimedia function keys for smart access with a single press,
to further optimise your workflow.

Effortlessly Wireless
The wireless keyboard comes with a USB receiver, which can
simply be plugged into a laptop’s or desktop’s free USB port
so you can get to work straight away. With a 10-meter wireless
range, the keyboard can control devices from a distance, such
as a PC or laptop on the other side of a meeting room. After
working, simply flick the off/on switch to turn off the keyboard
and save on energy. 
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GERAL
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

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

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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FEATURES
Spill-proof True Silent keys True

Wrist support False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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