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Teclado
#24507

Teclado compacto e silencioso de tamanho normal e design resistente a derrames acidentais

Características principais
• Teclado compacto com teclas de tamanho normal, concebido

para o escritório (em casa)
• Utilização confortável: teclas de baixo perfil para teclar

suavemente e sem esforço
• Teclas silenciosas de baixo perfil de modo a não perturbares a

família ou os colegas
• 13 teclas de função multimédia para um controlo rápido e ritmo

de trabalho otimizado
• Design resistente a derramamentos acidentais de líquidos
• Ligação USB Plug-and-play, não precisa de pilhas

O que está na caixa
• Teclado

Requisitos de sistema
• Porta USB
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It’s your type
Compact yet full-sized, with low-profile keys for soft, effortless
typing, the ODY Wired Keyboard is sure to be a welcome
addition to your home office. Ready to get to work?

Convenience, anyone?
A spill-resistant design, plug-and-play USB connection, and 13
media keys for easy control deliver a streamlined workflow –
and ensure you’ll never worry about working thirsty.

Comfort is key
Your office, your choice. Two foldout feet enable you to adjust
the keyboard’s height, while a 1.8m cable gives you freedom
of movement to place it anywhere on your desk.
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GERAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

20 mm

Width of main product
(in mm)

445 mm Depth of main product
(in mm)

145 mm

Total weight 625 g Weight of main unit 600 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 13

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 10000000 presses Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof True Silent keys True

Wrist support False Special features Silent keyboard

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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