Primo 4-in-1 Home Office Set PT

#24433

Conjunto de escritório em casa 4 em 1

Conjunto de escritório em casa completo com um cómodo teclado, rato sem fios, auscultadores leves e um tapete para
rato

O que está na caixa
• Teclado com fios

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7

• Rato sem fios com microrrecetor USB

• Mac OS X (10.15 ou mais recente)

• Pilhas (2x AAA)

• Chrome OS

• Auscultadores

• 2 portas USB

• Tapete para rato

• Ligação combinada de 3,5 mm para auscultadores/microfone

• Guias do utilizador

• OU ligação de 3,5 mm para auscultadores e ligação de 3,5 mm para microfone
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Complete Office Convenience
With the right tools, you can get the job done. This versatile
4-in-1 set gives your home office the accessory upgrade that
puts everything in place. The set includes a mouse, keyboard,
headset and mousepad that are specially designed for the
home office; whether you’re working on business or leisure
projects.

Comfortable Typing
With the right keyboard, typing should be comfortable for
hours on end. The keyboard in this set supports you
throughout your day with silent typing, fold-out feet to get the
right height, and a full-size key layout, offering control at your
fingertips. Furthermore, the spill-resistant design makes it
well suited for home office use.

Mouse Control
The wireless mouse gives ample working freedom with a 6m
wireless range, plus you can easily store the USB
micro-receiver when the day is done. The ambidextrous
mouse can be operated by both left and right-handed users,
and you can set your preferred speed with a speed-select
button (1000 – 1600 DPI). The included mousepad has an
optimised surface texture so you can operate your mouse
smoothly.

Clear Calls
Take calls and manage meetings with clear sound. The
adjustable, sensitive microphone picks up your voice clearly
and you can manage the volume with the inline control. An
adjustable headband and lightweight design make it a
pleasant wear, no matter how long the call.
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GERAL
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

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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