
Logitech Prodigy Gaming Keyboard Azerty French

Code:
KEYLOG213

Vendor code:
920-009425

EAN code:
5099206087446

USB, 1.8 m, 452 х 33 х 218 mm, 1000 g, Windows 10/8.1/8/7, RGB LED, FR

OP PRESTATIES AFGESTEMDE TOETSEN MET INVOER VIA MEERDERE TOETSEN

4 keer sneller dan standaardtoetsenbordenElke toets op de G213 is gericht op een betere aanraakervaring met een
supersnelle responsieve feedback die 4 keer sneller is dan bij standaardtoetsenborden. De gamingmatrix voor anti-
ghosting is nauwkeurig afgesteld voor een optimale game-ervaring, zodat u de controle behoudt wanneer u op
meerdere gamingtoetsen tegelijk drukt.

HELDERE, DUIDELIJKE RGB-VERLICHTINGSZONES

Kies uit 16,8 miljoen kleurenVoeg een persoonlijk tintje toe met vijf afzonderlijke verlichtingszones in een spectrum
van 16,8 miljoen kleuren. Stem kleuren af op uw configuratie of specifieke games, of laat gewoon uw favoriete
kleuren oplichten. Dankzij de beperking van lichtverlies rond de toetsen komt er meer licht door de letters. Hierdoor
wordt alle toetsen helderder verlicht zodat ze gemakkelijk te vinden zijn in het donker.**Logitech Gaming Software is
vereist om profielinstellingen aan te passen

MORSBESTENDIG EN DUURZAAM

Ontworpen voor het echte levenEen ongeluk zit in een klein hoekje, en daarom is de G213 Prodigy gemaakt voor



het echte leven. Of u nu speelt of werkt, de G213 Prodigy kan tegen een stootje dankzij de duurzame constructie
die gemorste vloeistof*, kruimels en vuil kan weerstaan. Een ongelukje zal de pret dus niet drukken.*Getest met 60
ml gemorste vloeistof

GEÏNTEGREERDE HANDSTEUN EN VERSTELBARE VOETJES

Speel langerHet toetsenbord kan in twee hoeken gezet worden en de geïntegreerde handsteun biedt gemak en
verlichting bij vermoeidheid, zodat u nog een rondje door kunt gaan.

SPECIFIEKE MEDIAKNOPPEN

Afspelen, pauzeren, overslaan, aanpassenRegel je achtergrondmuziek zonder de actie te onderbreken. De G213
heeft speciale mediaknoppen waarmee u muziek en video's onmiddellijk kunt afspelen, pauzeren en dempen. Pas
het volume aan of ga naar het volgende nummer in uw muzieklijst met één druk op de knop.

AANPASSEN MET LOGITECH GAMING SOFTWARE

Vereenvoudig je spelMet de Logitech Gaming Software kan u de G213 aan uw eigen wensen aanpassen voor nog
meer comfort en gemak. Stel de RGB-verlichting in, bespaar tijd door meerdere functies aan bepaalde toetsen toe
te wijzen, en nog veel meer.

Design

Aanpasbare achtergrondverlichting Ja
Anti-ghosting Ja

Backlight Ja

Backlight type RGB LED

Backlight-kleur Diverse
Intern Nee

Kleur van het product Zwart

Energie

Ingebouwde accu Ja

Type stroombron USB

Ergonomie

LED-indicatoren Ja

Lengte snoer 1,8 m

Gewicht en omvang

Dimensies toetsenbord (BxDxH) 452 x 218 x 33 mm

Gewicht toetsenbord 1 kg

Inhoud van de verpakking

Gebruiksaanwijzing Ja



Logistieke gegevens

Aantal per pallet 308 stuk(s)

Breedte van de omdoos 15,8 cm

Gewicht omdoos 6 kg
GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC) 50992060659210

Hoeveelheid per container (20ft) 5376 stuk(s)

Hoeveelheid per container (40ft) 11136 stuk(s)
Hoogte van de omdoos 27,1 cm

Lengte omdoos 47,9 cm

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows

Windows 10 Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home
x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise
x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home
Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7
Home Premium x64,Windows 7 Professional,Wind

Muis

Inclusief muis Nee

Toetsenbord

Aanbevolen gebruik Gamen

Aanpasbare keyboard hoogte Ja

Aansluiting USB

Aanwijsapparaat Nee
Afstand tussen toetsen 4 mm

Bedieningskracht 50 g

Bedoeld voor Pc/server
Connectiviteitstechnologie Bedraad

Full-size toetsenbord Ja

Morsbestendig toetsenbord Ja

Morsbestendig tot 60 ml
Multimediatoetsen Ja

Numeriek toetsenblok Ja

Polssteun Ja
Stijl toetsenbord Recht

Taal toetsenbord Frans

Toetsenbord formaat Standaard

Toetsenbordindeling AZERTY
USB-hub Nee

Vingerafdruklezer Nee

Windows-toetsen Ja



Verpakking

Breedte verpakking 255 mm

Diepte verpakking 470 mm

Gewicht verpakking 1,41 kg
Hoogte verpakking 37 mm

Type verpakking Doos


