
Microsoft  Ergonom ic Keyboard( LXM- 0 0 0 0 8 )

Microsoft  Ergonom ic Keyboard -  Toetsenbord -  USB -  Engels -  zw art

Comfort  dient  de mens. Het  slanke,st ij lvolle ontwerp van de Microsoft  Ergonom ic Keyboard met

gesplitst  toetsenbord,verbeterde handsteun en handige sneltoetsen zorgt  dat  je ontspannen kunt

blij ven werken.

Belangrijkste Selling Points

Beste comfort  in zijn soort

Uitstekende ondersteuning

I ngebouwde toetscom binat ies

Snel cij fers invoeren

Kenm erken product

Beste com fort  in zijn soort

Op het  ergonom isch goedgekeurde ontwerp,werk je de gehele dag zonder moe te worden of een blessure op te lopen.

Uitstekende ondersteuning

De verbeterde demping en ergonom isch geteste,met  luxe stof bedekte polssteun zorgen voor een hele dag com fort  en een neut rale

polsposit ie.

I ngebouw de toetscom binat ies

Je wordt  product iever door de speciale funct ietoetsen voor Office 365,zoeken,emoj i's,eenvoudige afspeelbediening en meer.

Snel cij fers invoeren

Werk snel en efficiënt  op het  afzonderlij ke numerieke toetsenblok.

Belangrijkste specificat ies

Productbeschrij v ing Microsoft  Ergonom ic Keyboard -  toetsenbord -  Engels -  zwart

Type apparaat Toetsenbord -  ergonom isch

I nterface USB

Connect iviteit Met  bekabeling

Lokalisat ie en indeling Engels

Sneltoetsfunct ie
Rekenmachine,volume,zoeken,geluid dempen,computer

vergrendelen,play/ pause,vorig nummer,volgend numm er,favorieten,muziek

Num eriek Toetsenbord Ja

Kleur Zwart

Afmet ingen (BxDxH) 48.77 cm  x 26.24 cm  x 6.07 cm

Gewicht 1.02 kg

Garant ie van de fabrikant 1 jaar garant ie

Uitgebreide specificat ies

Algem een

Type apparaat Toetsenbord -  ergonom isch

I nterface USB



I nput  Device

Sneltoetsfunct ie
Rekenmachine,volume,zoeken,geluid dempen,computer

vergrendelen,play/ pause,vorig nummer,volgend numm er,favorieten,muziek

Lokalisat ie en indeling Engels

Palmsteun Ja

Funct ies Numeriek toetsenblok

Breedte 48.77 cm

Diepte 26.24 cm

Hoogte 6.07 cm

Gewicht 1.02 kg

Diversen

Kleur Zwart

Softw are & Systeem vereisten

Benodigd besturingssysteem Microsoft  Windows 7,Windows 8.1 /  10

Garant ie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garant ie -  1 jaar

Tech Data is niet  verantwoordelij k voor eventuele fouten in de docum entat ie van producten.


