
Trust Primo 4-in-1 Home Office Set Azerty

Code:
KEYTI24431A

Vendor code:
24431

EAN code:
8713439244311

USB, 1.8 m, 1000 - 1600 DPI 6 m, 3.5 mm, AAA, 449 x 148 x 30 mm

Compleet kantoorgemak

Met de juiste middelen klaar je elke klus. Geef je thuiskantoor de perfecte accessoire-upgrade met deze veelzijdige
4-in-1-set. De set omvat een muis, toetsenbord, hoofdtelefoon en muismat die alle speciaal zijn ontworpen voor het
thuiskantoor waarmee je zakelijke en vrijetijdsprojecten perfect uitvoert.

Comfortabel typen

Als je over het juiste toetsenbord beschikt, kun je uren achter elkaar moeiteloos typen. Het toetsenbord in deze set
biedt je de hele dag ondersteuning door geluidloos typen, uitklapbare voetjes voor de juiste hoogte en een toetslay-
out op volledige grootte waarmee je alles onder controle houdt. Bovendien maakt het morsbestendige ontwerp hem
tot de perfecte keuze voor je thuiskantoor.

Muisbediening

Met de draadloze muis heb je veel bedieningsvrijheid met 6 meter draadloos bereik. En als je klaar bent met je
werk, ruim je de USB-micro-ontvanger makkelijk op. De tweehandige muis kan worden bediend door zowel links-
als rechtshandige gebruikers. De muis beschikt ook over een speciale knop waarmee je de snelheid (1000 - 1600
DPI) kunt instellen. Door de oppervlakstructuur van de meegeleverde muismat werkt de muis probleemloos.

Verstaanbare gesprekken

Bel en beheer vergaderingen met een helder geluid. Een verstelbare, gevoelige microfoon neemt je stem duidelijk
op en met de inline bediening regel je het volume. Door de aanpasbare hoofdband en het lichtgewicht ontwerp is de



microfoon prettig draagbaar, hoe lang het gesprek ook duurt.

Design

Backlight Nee
Kleur van het product Zwart

LED-indicatoren Ja

Oppervlakte kleur Monotoon

Veiligheidsfunties Morsbestendig

Energie

Type stroombron USB

Gewicht en omvang

Dimensies toetsenbord (BxDxH) 449 x 148 x 30 mm

Gewicht toetsenbord 488 g

Headset

Headset type Stereofonisch
Inclusief headset Ja

Microfoontype Boom

Kenmerken

Aansluitbereik 6 m

Snoerlengte 1,8 m

Minimale systeemeisen

Andere ondersteundende systemen Chroom

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Windows Ja

Muis

Bewegingsresolutie 1600 DPI
Inclusief muis Ja

Muis batterij type AAA

Scroll Ja

Scroll richtingen Verticaal/Horizontaal
Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen

Vormfactor Ambidextrous



Toetsenbord

Aanbevolen gebruik Kantoor

Aansluiting USB

Aanwijsapparaat Nee
Multimediatoetsen Ja

Numeriek toetsenblok Ja

Taal toetsenbord Belgisch
Toetsenbord formaat Standaard

Toetsenbord toetsschakelaar Membraan keyswitch

Windows-toetsen Ja

Verpakking

Aantal producten inbegrepen 4 stuk(s)

Afmetingen muismat 250 x 210 mm
Batterijen inbegrepen Ja

Gebruiksaanwijzing Ja

Inclusief muismat Ja

Meegeleverde ontvanger Ja
Ontvanger type Micro-ontvanger

Type verpakking Doos

Wireless ontvanger interface USB


