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Trust ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse Set Azerty
(BE)

Code:
KEYTI24155A

Vendor code:
24155

EAN code:
8713439241556

ODY Draadloos toetsenbord en draadloze muisset, Belgisch, AZERTY, 2 x AAA/AAA, 560 g
Draadloos en stil toetsenbord en muis voor urenlang werkcomfort
Werk gemakkelijk
De Trust Ody Silent Wireless Keyboard en Muis is de juiste combinatie om jouw werk makkelijker dan ooit te
maken. De stille toetsen voorkomen dat anderen gestoord worden door jouw werk, het toetsenbord zelf is
morsbestendig, en omdat de set volledig draadloos is, heb je ook nog eens voldoende bewegingsvrijheid.
Alles wat je nodig hebt
De Ody Silent Wireless Keyboard geeft je alles wat je nodig hebt voor een fijne typ-ervaring. De low-profile full-size
layout heeft een stille toetsaanslag, terwijl de aanpasbare hoek en rubberen anti-slip-voeten je urenlang comfortabel
laat werken. Het toetsenbord is morsbestendig en bevat daarnaast 12 multimediatoetsen; alles wat je nodig hebt om
er tegenaan te gaan.
Moderne muis
De meegeleverde muis heeft een vergelijkbaar, modern design en beschikt net als het toetsenbord over stille
knoppen. Het heeft een DPI-knop om eenvoudig de snelheid van je cursor aan te passen, en de muis maakt gebruik
van een betrouwbare, optische sensor die op de meeste oppervlakken werkt. Het sleutelwoord is flexibiliteit.
Draadloos zonder gedoe
Deze set heeft één USB micro-ontvanger voor zowel het toetsenbord als de muis. Plug de ontvanger gewoon in een
lege USB-aansluiting op je pc of laptop en je kunt er tegenaan. En als je klaar bent, dan berg je de ontvanger
eenvoudig op in de muis zelf. Dat is makkelijk als je deze set mee wil nemen.

Design
Aanpasbare keyboard hoogte

Ja

Backlight

Nee

Kleur van het product

Zwart

LED-indicatoren

Ja

Oppervlakte kleur

Monotoon

Polssteun

Nee

Stijl toetsenbord

Recht

Veiligheidsfunties

Morsbestendig

Energie
Aantal batterijen (keyboard)

2

Keyboard batterij type

AAA

Type stroombron

Batterij/Accu

Gewicht en omvang
Dimensies toetsenbord (BxDxH)

442 x 142 x 19,5 mm

Gewicht toetsenbord

460 g

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 batterijen (muis)

2

Bewegingsdetectietechnologie

Optisch

Functietoetsen

DPI-schakelaar

Inclusief muis

Ja

Muis batterij type

AAA

Scroll

Ja

Scroll richtingen

Verticaal

Scroll type

Wiel

Soort knoppen

Drukknoppen

Vormfactor

Rechtshandig

Toetsenbord
Aanbevolen gebruik

Universeel

Aansluiting

RF Draadloos

Aantal hot keys

13

Aanwijsapparaat

Nee

Multimediatoetsen

Ja

Numeriek toetsenblok

Ja

Sneltoetsen

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)

Batterijen inbegrepen

Ja

Gewicht verpakking

560 g

Meegeleverde ontvanger

Ja

Type verpakking

Doos

Wireless ontvanger interface

USB

