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Myyntiargumentit

• Käyttömukavuutta kannettavalle pienessä koossa
Voit kirjoittaa entistä mukavammin tällä näppäimistöllä, jossa on tuttu näppäinkartta. Se on noin 20
% perusnäppäimistöjä pienempi, joten se sopii toimistoosi, olohuoneeseesi tai minne tahansa, missä
kannettavaa tietokonetta käytätkin

• Paristojen käyttöikä: kolme vuotta
Paristojen pitkän käyttöiän ansiosta sinun ei tarvitse koko ajan metsästää uusia paristoja. 1

• Kuusi pikanäppäintä
Hyppää kappaleen yli. Pysäytä video. Lisää äänenvoimakkuutta. Käytössäsi on kuusi pikanäppäintä, joissa
on seuraavia toimintoja: toisto, tauko, edellinen, seuraava, äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys

• 12 ohjelmoitavaa F-näppäintä
Voit mukauttaa ohjelmoitavat F-näppäimet siten, että ne käynnistävät suosikkisovelluksesi sekä avaavat
kansiot ja verkkosivut. 2

• Kehittynyt 2,4 GHz:n langaton yhteys
Näin voit työskennellä tai huvitella aiempaa useammissa paikoissa, kuten lempisohvallasi, sillä pitkän
kantaman langaton yhteys ehkäisee tehokkaasti viiveitä, taukoja ja yhteyden häiriöitä

• Logitech Unifying -vastaanotin
Pikkuruinen vastaanotin pysyy kiinni kannettavassasi. Lisäksi voit helposti lisätä yhteensopivan langattoman
hiiren, näppäimistön tai numeronäppäimistön ilman useista USB-vastaanottimista koituvaa vaivaa

• Helppo plug and play -liitäntä
Käyttöönotto kestää vain muutaman sekunnin: liitä langaton vastaanotin USB-liitäntään, vedä
paristoliuskasta ja voit käyttää näppäimistöäsi välittömästi - erikseen asennettavaa ohjelmistoa ei tarvita

• Hiljaiset, kehystetyt näppäimet
Kehystetyt näppäimet näyttävät uudenaikaisilta, ja ne ovat lähes äänettömät. Näppäimistöllä on
miellyttävämpää kirjoittaa kuin kannettavien näppäimistöillä

• Lujatekoiset, säädettävät kallistusjalat
Näppäimistön kaltevuutta voidaan säätää lujatekoisilla taittuvilla jaloilla kahdeksan astetta kullekin
käyttäjälle sopivaksi. Kumijalat estävät luisumisen

• Pienikokoinen ja mukava
Tämä pienikokoinen näppäimistö on täydellinen kumppani kannettavallesi. Näppäimistöllä kirjoittaminen on
entistä miellyttävämpää, ja se vie vain vähän tilaa

• Tehopakkaus
Paristojen vaihtamisen voi käytännössä unohtaa, koska paristojen käyttöikä on jopa kolme vuotta

• Yksi kosketus
Kuusi pikanäppäintä ja 12 ohjelmoitavaa F-näppäintä tarjoavat välittömän yhteyden esimerkiksi
musiikkisoittimen säätöihin ja sähköpostiin

• Enemmän tehoa
Logitechin erittäin pieni Unifying-vastaanotin pysyy tiukasti kiinni kannettavassasi. Voit jopa lisätä siihen
muita laitteita. Liitä. Unohda. Lisää. Katso lisätietoja Logitech Unifying -vastaanottimesta
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Yleistä



Laitteen tyyppi Näppäimistö - langaton

Liitäntä 2.4 GHz

Langaton vastaanotin USB johdoton vastaanotin

Syötelaite

Pikavalintojen määrä 18

Hot Key -toiminto Multimedia, ohjelmoitava, volyymi

Suunnittelu Pohjoismaat

Ominaisuudet Logitech Unifying -vastaanotin

Leveys 38.1 cm

Syvyys 15.6 cm

Korkeus 1.9 cm

Muuta

Yhteensopivuusstandardit Plug and Play

Windows 7 -yhteensopiva Microsoft varmistaa, että "Windows 7-yhteensopiva" logolla varustettu laitteisto ja
ohjelmisto on täysin yhteensopiva Windows 7:n 32- ja 64-bittisten versioiden kanssa.

Ohjelmisto & Järjestelmävaatimukset

Vaadittu käyttöjärjestelmä Microsoft Windows Vista / XP / 7

Akku / paristo

Tyyppi AA-tyyppi

Asennettu määrä 2

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki Rajoitettu takuu - 3 vuotta

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista
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