WEBBIRIIHI, Iisakinkuja 8, 73100 Lapinlahti

Tuotetiedot - LOGITECH Wireless Desktop MK270 Pan Nord
Valmistajan tuotekoodi:

920-004535

Valmistaja:

LOGITECH

ALV:

24 %

EAN:

5099206039414

Valmistajan takuu:

36 kuukauden takuu

Tuotekategoria:

Oheislaitteet & Tarvikkeet - Työpöydät & Yhdistelmät Hiiri & Näppäimistö - langaton

Kuvaus
LOGITECH MK270 Wireless Combo - Näppäimistö- ja hiiri -pakkaus - 2.4 GHz - Pohjoismaat

Ominaisuudet
•

•

•

•

•

•

SUOSITTU LANGATON YHDISTELMÄ
Langaton MK270-yhdistelmä tarjoaa sekä täysikokoisen näppäimistön käytännöllisyyden ja mukavuuden
että pienikokoisen, kaarevasti muotoillun hiiren. Medianäppäimillä, numeronäppäimistöllä ja tarkalla
osoittimen hallinnalla varustettu yhdistelmä helpottaa työskentelyä valtavasti. Lisäksi viiveetön langaton
yhteys helpottaa käyttöönottoa ja säästää tilaa työpöydällä. Ei ihme, että tämä on maailman myydyin
yhdistelmä!
TÄYSIKOKOINEN NÄPPÄIMISTÖ
Mukava, täysikokoinen ja tehokas. Kätevillä medianäppäimillä varustetulla näppäimistöllä saat enemmän
aikaan entistä nopeammin - medianäppäimiä on kahdeksan, ja niillä ohjaat musiikin ja muun median toistoa
yhdellä painalluksella
MUKAVA PIENIKOKOINEN HIIRI
Mukavan, käden kaaria mukailevan muodon ansiosta pysyt tuottavana pitempään. Tämä pienikokoinen
ja langaton hiiri on suunniteltu siten, että se on yhtä mukava niin vasemmassa kuin oikeassakin kädessä.
Lisäksi sen tasainen osoittimen ohjaus toimii erinomaisesti useimmilla alustoilla
YKSINKERTAISESTI LANGATON
Vakaan ja luotettavan 2,4 GHz:n langattoman yhteyden ja 10 metrin kantaman ansiosta käyttö sujuu
katkoitta ja viiveettä. Työpöytä pysyy siistinä, sillä USB-vastaanotin on niin pieni, että sitä voi pitää
tietokoneessa
KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA
Maailman myydyin yhdistelmä MK270 takaa tutun näppäilykokemuksen ja vastaa laatuvaatimuksia,
joiden ansiosta Logitech tunnetaan johtavana hiirten ja näppäimistöjen valmistajana.4Perustuu
riippumattomiin Logitechin hiirten ja näppäimistöjen myyntitietoihin (yksikköinä), jotka on koottu
tärkeimmiltä maailmanlaajuisilta markkinoilta, mukaan lukien Kanadasta, Kiinasta, Ranskasta, Saksasta,
Indonesiasta, Koreasta, Venäjältä, Ruotsista, Taiwanista, Turkista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja
Yhdysvalloista (heinäkuu 2019 - heinäkuu 2020). Vain vähittäismyyntikanava
RAKENNETTU KESTÄMÄÄN
Näppäimistössä on roiskeenkestävä muotoilu Testattu rajoitetuissa olosuhteissa (enintään 60 ml nestettä).
Näppäimistöä ei saa upottaa nesteeseen. , kestävät näppäimet ja vankat, taittuvat jalat, joilla voi säätää
korkeutta. Näppäimistön paristojen kolmen vuoden ja hiiren paristojen vuoden kesto Näppäimistön ja hiiren
paristojen kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan. - sekä virtakytkimet - takaavat, että voit
käyttää yhdistelmää pitkään vaihtamatta paristoja
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Tekniset tiedot
Yleistä
Laitteen tyyppi

Näppäimistö- ja hiiri -pakkaus

Liitäntä

2.4 GHz

Toimintaetäisyys enintään

Jopa 10 m

Langaton vastaanotin

USB johdoton vastaanotin

Mitat (L x S x K) / paino

Näppäimistö: 44.1 cm x 14.9 cm x 1.8 cm / 481 g|Hiiri: 6 cm x 9.9
cm x 3.9 cm / 50 g|Langaton vastaanotin: 1.4 cm x 1.9 cm x 0.6
cm / 2 g

Syötelaite
Tyyppi

Näppäimistö - langaton

Näppäimistönimi

Logitech Wireless Keyboard K270

Pikavalintojen määrä

8

Hot Key -toiminto

Internet-selaaminen, laskin, sähköposti, volyymi, vaimennus,
toisto/tauko

Lokalisointi ja suunnittelu

Pohjoismaat

Ominaisuudet

Virtakatkaisin

Osoitin
Tyyppi

Hiiri

Osoitinlaitteen nimi

Logitech Wireless Mouse M185

Näppäinten määrä

3

Liikkeen havaitsemistekniikka

Optinen

Osoitinlaitteen ominaisuudet

Vierityspyörä, langaton, on/off -virtakytkin, 1 000 dpi resoluutio

Muuta
Sisältyvät lisävarusteet

USB-jatkojohto

Yhteensopivuusstandardit

Plug and Play

Ohjelmisto & Järjestelmävaatimukset
Mukana tuleva ohjelmisto

Ajurit ja apuohjelmat

Vaadittu käyttöjärjestelmä

Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Akku / paristo
Tyyppi

AA / AAA

Asennettu määrä

3

Vaadittava määrä

3

Tekniikka

Alkali

Valmistajan takuu
Huolto ja tuki

Rajoitettu takuu - 3 vuotta

Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.
Emme vastaa virheellisistä tiedoista.
Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.
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