
Trust Primo Keyboard & Mouse Set Azerty (BE)

Code:
KEYTI23987A

Vendor code:
23987

EAN code:
8713439239874

Primo Bedraad toetsenbord en muisset, Belgisch, AZERTY, USB, 1.8 m, 548 g
Stil toetsenbord en muisset om comfortabel te werken

De volledige basis

Er zijn toetsenborden in alle vormen en maten, maar wat als nou alleen de basisbenodigdheden nodig zijn? De
Trust Primo doet precies dat. Het heeft een full-size layout, morsbestendige toetsen en het is in hoogte verstelbaar.
Er wordt zelfs een simpele muis meegeleverd voor links- en rechtshandige gebruikers. De Primo doet precies wat
nodig is.

Comfort

Een goed toetsenbord moet comfortabel te gebruiken zijn. De low-profile-toetsen en de uitklapbare voeten geven
alle comfort die nodig is om op het werk te focussen. Zelfs morsen op de Primo is geen probleem, dankzij het
morsbestendige ontwerp. Haal gewoon een verse bak koffie en werk verder.

Gemakkelijk

Plug de USB-kabel van 180cm lang in de pc en ga er tegenaan. Als er zoveel werk te doen is, dan zit niemand te
wachten op het installeren van software of het instellen van macro’s. De Primo is een werkpaard dat iedereen in



staat stelt om zich te concentreren op de job.

Muis

Deze set wordt geleverd met een simpele, eenvoudig te gebruiken muis om er zeker van te zijn dat er gelijk gewerkt
kan worden. Het symmetrische ontwerp zorgt ervoor dat de muis zowel door links- als rechtshandigen gebruikt kan
worden, terwijl de afwerking van hoge kwaliteit iedereen verzekert van een stevige grip op digitale projecten.

Design

Aanpasbare keyboard hoogte Ja
Backlight Nee

Kleur van het product Zwart

Oppervlakte kleur Monotoon

Polssteun Nee
Stijl toetsenbord Recht

Veiligheidsfunties Morsbestendig

Energie

Type stroombron USB

Gewicht en omvang

Dimensies toetsenbord (BxDxH) 449 x 148 x 30 mm

Gewicht toetsenbord 448 g

Kenmerken

Snoerlengte 1,8 m

Minimale systeemeisen

Andere ondersteundende systemen Chroom

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3
Catalina

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8

Muis

Aantal knoppen 2

Inclusief muis Ja

Lengte muiskabel 1,8 m

Scroll Ja
Scroll richtingen Verticaal

Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen

Vormfactor Ambidextrous



Toetsenbord

Aanbevolen gebruik Universeel

Aansluiting USB

Aanwijsapparaat Nee
Numeriek toetsenblok Ja

Ondersteuning voor meerdere apparaten Ja

Taal toetsenbord Belgisch
Toetsenbord formaat Standaard

Toetsenbord toetsschakelaar Membraan keyswitch

Toetsenbordindeling AZERTY

Toetsprofiel van computertoetsenbord Low-profile
Windows-toetsen Ja

Verpakking

Aantal producten inbegrepen 2 stuk(s)

Gewicht verpakking 548 g

Type verpakking Doos


