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Comfort draadloze toetsenbord- en muisset
#24529

Comfortabele draadloze toetsenbord- en muisset met stille toetsen en knoppen, gemaakt van gerecyclede materialen

Eigenschappen
• Geïntegreerde polssteun en zachte toetsaanslag voor

comfortabel typen
• Stil typen en klikken om gezinsleden en collega's niet te storen
• Milieuvriendelijk ontwerp: bestaat voor 85% uit gerecycled

plastic en heeft lange levensduur van batterijen tot 99 maanden
• Tien media- en Office-toetsen voor directe toegang
• Het morsbestendige toetsenbord is beschermd tegen

vloeistoffen
• Eenvoudig bereikbare aan-uitschakelaar op zowel muis als

toetsenbord om de batterij te sparen

Wat zit er in de verpakking
• Draadloos toetsenbord
• Draadloze muis
• USB micro-ontvanger (opgeslagen in het

batterijvak van de muis)
• 3x Duracell® AA-batterij
• Anti-interferentiekabel (USB-A male naar

USB-A female)
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Vrije USB-poort
• Windows 10 of 11
• macOS 10.15, 11 of 12
• Chrome OS
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Stille types
Werk comfortabel en stil met de Trezo Comfort Toetsenbord
-en Muisset. Dankzij ons stilste toetsenbord en onze stilste
muis ooit ben jij in elke stilteruimte meer dan welkom.

Werk voor jezelf en de planeet
Klaar om voor eco te kiezen? De Trezo heeft een 4*
Clevergreen beoordeling: de set is gemaakt van 85%
gerecycled materiaal en verpakt in duurzaam karton.

Niet te stoppen
Met het stevige design van deze set kun jij nog wel een uurtje
(of twee) door. De set zelf heeft ook een goed
uithoudingsvermogen: de Duracell batterijen gaan tot 12
maanden mee in je muis en tot 48 maanden in je
toetsenbord.

In je comfortzone
Het volledig draadloze toetsenbord met geïntegreerde
polssteun en zachte toetsaanslag zorgt dat jij productief én
comfortabel werkt. Je handen zullen je dankbaar zijn.
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Met één druk op de knop
Via de makkelijk bereikbare media- en office-toetsen deel je in
een oogwenk je nieuwe (briljante) presentatie. Of schakel in je
lunchpauze snel naar je favoriete Netflix-serie.

Gespetter geen probleem
Met spatbestendige toetsen is je toetsenbord beschermd
tegen morsen. Handig als je nog niet helemaal wakker bent en
per ongeluk die XL-koffie omstoot.
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SUSTAINABILITY
Plastic material ABS Sustainability method PCR

Recycled content % 85 %

SIZE & WEIGHT
Total weight 752 g Weight of main unit 752 g

Depth of main product
(in mm)

182 mm Width of main product
(in mm)

436 mm

Height of main product
(in mm)

44 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows



Trezo Comfort Wireless Keyboard & Mouse Set US

Publicatie datum: 15-09-2022 Artikelnummer: 24529
© 2022 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24529
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439245295
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24529/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT BOTTOM 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3 LIFESTYLE VISUAL 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

