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K120, USB 2.0, AZERTY, Zwart

Een duurzaam USB-toetsenbord dat u een betere type-ervaring biedt.

Soepel typen

Dankzij de vlakke, fluisterstille toetsen en standaardindeling met F-toetsen van normaal formaat en een numeriek
toetsenblok zullen uw handen u dankbaar zijn.

Robuuste en fraaie looks

Het dunne toetsenbord is niet alleen gestroomlijnd, het heeft ook een morsbestending ontwerp, stabiele uitklapbare
pootjes en duurzame toetsen.

Gemak dient de mens

Gewoon aansluiten op een USB-poort van uw desktop, laptop of netbook en aan de slag.

Met vlakke toetsen, een standaardindeling en een strak doch robuust ontwerp, biedt dit duurzame
toetsenbord u een voortdurende, prettige type-ervaring.

Comfortabel en stil typen

U kunt comfortabel en geruisloos typen dankzij de vlakke toetsen die nauwelijks geluid maken en de
standaardindeling met F-toetsen van normaal formaat en een numeriek toetsenblok.



Morsbestendig ontwerp

U hoeft zich geen zorgen te maken dat een ongelukje het einde van uw investering betekent, omdat de vloeistof
gewoon weer uit het toetsenbord loopt.

Dun profiel

Het toetsenbord heeft een dun profiel en geeft u bureau een stijlvol tintje, terwijl u handen een comfortabelere,
neutrale positie aannemen.

Duurzame toetsen

De toetsen kunnen tot wel 10 miljoen toetsaanslagen mee, dus u kunt blijven typen wanneer vele andere
toetsenborden al de geest hebben gegeven.

Stabiele, uitklapbare pootjes.

U kunt de pootjes uitklappen om de hoek van het toetsenbord met 8 graden te vergroten om zo tegemoet te komen
aan uw ergonomische behoeften.

Plug-and-play USB-verbinding

Set-up is eenvoudig. U sluit het toetsenbord gewoon aan op de USB-poort van uw desktop, laptop of netbook en u
kunt er direct mee aan de slag.

Goed leesbare toetsen

De vetgedrukte, helderwitte tekens zijn gemakkelijker te lezen; ideaal voor degenen die geen arendsogen hebben.
Bovendien vervagen ze niet zo snel.

De betrouwbaarheid van Logitech

Tegen een betaalbare prijs krijgt u de hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid waarmee Logitech wereldleider is
geworden op het gebied van muizen en toetsenborden. Daarbovenop krijgt u nog eens 3 jaar garantie.

Geronde spatiebalk

Hiermee blijven uw handen in een neutrale positie, zodat u comfortabeler kunt typen.

Design

Aanpasbare keyboard hoogte Ja

Backlight Nee

Full-size toetsenbord Ja
Kleur van het product Zwart

LED-indicatoren Ja

Oppervlakte kleur Monotoon

Polssteun Nee
Stijl toetsenbord Recht

Veiligheidsfunties Morsbestendig



Ergonomie

Aantal USB 2.0-poorten 1

Lengte snoer 1,5 m

Plug and play Ja

Gewicht en omvang

Dimensies toetsenbord (BxDxH) 450 x 155 x 23,5 mm
Gewicht toetsenbord 550 g

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Linux Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Nee

Ondersteunt Windows

Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic
x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home
Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7
Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7
Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7
Ultimate x64,Windows 8,Windows 8
Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8
Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Win

Muis

Inclusief muis Nee

Toetsenbord

Aanbevolen gebruik Kantoor

Aansluiting USB
Aanwijsapparaat Nee

Bedoeld voor Universeel

Certificering CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI,
EPUP, KCC

Connectiviteitstechnologie Bedraad

Numeriek toetsenblok Ja

Taal toetsenbord Belgisch
Toetsenbord formaat Standaard

Toetsenbordindeling AZERTY

USB-hub Nee

Vingerafdruklezer Nee
Windows-toetsen Ja

Verpakking

Gebruiksaanwijzing Ja


