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Toetsenborden: Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard

Het robuuste toetsenbord is met zorg ontworpen. Het beschikt
over concave toetsen, een nummerriek gedeelte en handige
sneltoetsen.
De draadloze verbinding heeft een krachtig bereik tot wel 10m
en een 128-bits AES-codering tussen het toetsenbord en het
verbonden apparaat.
GEINTEGREERDE RUBBEREN HOUDER HOUDT MOBIELE
APPARATEN OP HUN PLEK
Houdt verschillende soorten apparaten, van spartphones tot
iPad Pro (12"), binnen handbereik en in een comfortabele
leesstand.
BETROUWBAAR ZONDER GEDOE
Lange batterijlevensduur van 24 maanden van twee vooraf
geplaatste AAA-batterijen met automatische slaapstand,
aan/uit-knop en een batterijstatuslampje.

€ 109,99

Twee opties voor draadloze verbinding beschikbaar: Logitech
Unifying(TM) USB-ontvanger of Bluetooth(R)
Smart-technologie.

HERSCHRIJF DE REGELS VAN WAT EEN
DESKTOPTOETSENBORD KAN DOEN.
De K780 Multi-Device is een volledig uitgerust, prachtig
afgewerkt computertoetsenbord, dat ook prima werkt met
smartphones en tablets.

Eigenschappen:
Batterijtechnologie

Alkaline

Comfortabel en stil typen: schakel eenvoudig tussen alle
apparaten waarop u tekst invoert. Werkt met pc, Mac, Chrome
OS, Android en iOS.

Batterij meegeleverd?

ja

Kleur

Wit

Kleur

Zwart

Muis inbegrepen

nee

Toetsenbord pakket

Enkel toetsenbord

Typ een rapport op uw computer en typ vervolgens een
bericht op uw telefoon of tablet met een druk op de
Easy-Switch-knop.

Polssteun

nee

Toetsenbordindeling

Azerty

Type verbinding

Draadloos

Te gebruiken met Windows(R), Mac, Android(TM) en iOS
(iPhone en iPad): dit universele toetsenbord herkent het type
apparaat dat is verbonden zodat alle toetsen zich precies
bevinden waar u ze verwacht.

Verlichte toetsen

nee

Aanpasbare

nee

VOLLEDIG UITGERUST, STIL TOETSENBORD VAN
NORMAAL FORMAAT

toetsenbord

TYPEN OP EN SCHAKELEN TUSSEN APPARATEN

Stil, vloeiend en vertrouwd typen met Logitech
PerfectStroke(TM)-toetsensysteem.

achtergrondverlichting
Aanbevolen gebruik van

Universeel

Lay-out toetsenbordindeling

BE

Aantal batterijen meegeleverd

2

Batterijtype

AAA

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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