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Conjunto de teclado e rato sem fios Comfort
#24529

Conjunto de teclado e rato sem fios confortável, com teclas e botões silenciosos, feito a partir de material reciclado

Características principais
• Suporte para pulso integrado e toque de tecla suave para uma

experiência de digitação confortável
• Digitação e cliques silenciosos para não perturbar a família e os

colegas
• Design ecológico: feito com 85% de plásticos reciclados e uma

longa autonomia de até 99 meses
• Dez teclas de acesso direto a multimédia e Office
• O teclado à prova de salpicos está protegido contra os líquidos
• Interruptor de ligar/desligar facilmente acessível tanto no rato

como no teclado para poupar o tempo de vida útil das pilhas

O que está na caixa
• Teclado sem fios
• Rato sem fios
• Micro-receptor USB (armazenado dentro do

compartimento da bateria do mouse)
• 3 pilha AA Duracell®
• Cabo anti-interferência (USB-A macho para

USB-A fêmea)
• Manual do utilizador

Requisitos de sistema
• Entrada USB livre
• Windows 10 ou 11
• macOS 10.15, 11 ou 12
• Chrome OS
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The quiet type
Work comfortably and in silence with the Trezo Comfort
Keyboard and Mouse set – the quietest keyboard and mouse
we’ve ever made. And when we say quiet, we’re talking ‘library
quiet’.

Working for the planet
Ready to get eco-friendly? With a 4* Clevergreen rating, the
Trezo is made with 85% recycled materials and arrives in
sustainable cardboard packaging.

Ready to clock in
A durable design means this desk set is ready to work
overtime. Meanwhile, use the included Duracell batteries to
enjoy up to 48 months of working time for the keyboard and
 12 months for the mouse.

Your comfort zone
A fully wireless keyboard with integrated wrist rest and soft
keystrokes keeps you productive and comfortable – and your
hands happy.



Trezo Comfort Wireless Keyboard & Mouse Set US

Data de publicação: : 15-09-2022 Número do artigo: 24529
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24529
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439245295
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24529/materials

At the push of a button
Easily accessible media and office keys mean you’re an instant
away from sharing that genius presentation – or sneaking in a
bit of Netflix over your lunch break.

Splash zone? No problem
Spill-resistant keys protect your keyboard from liquids – like
that extra-large coffee. Because, hey, sometimes it’s just that
kind of day.



Trezo Comfort Wireless Keyboard & Mouse Set US

Data de publicação: : 15-09-2022 Número do artigo: 24529
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24529
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439245295
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24529/materials

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
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