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Storingsvrij 
De geavanceerde draadloze 2,4GHz-technologie 
van Logitech is ontworpen voor open kantoren 
en verlegt de lat voor draadloze prestaties, zodat 
78 gebruikers tegelijk binnen een bereik van  
10 meter kunnen werken zonder risico op storing 
tussen apparaten.  

Beveiliging
Logitech’s gepatenteerde coderingsalgoritme 
is equivalent aan 64-bits en gebaseerd op TEA 
(Tiny Encryption Algorithm). Het is een van 
de snelste algoritmen voor toetsenborden op de markt, en biedt een veilige en gecodeerde methode voor 
gegevensoverdracht tussen het toetsenbord en de pc.

Minder IT-beheer
IT-beheer wordt dankzij Logitech’s Pro 2400 Cordless Desktop vereenvoudigd. De Pro 2400 Cordless Desktop 
is een echte plug-and-play oplossing en kan zonder ingewikkelde set-up rechtstreeks uit de doos gebruikt 
worden. Sluit gewoon de USB-ontvanger aan. U hoeft geen draadloze apparaten te verbinden of extra software 
te installeren (*).     

(*) In Windows XP is stuurprogrammaondersteuning vereist voor tilt-wielfunctionaliteit van de muis

Slim energiebeheer
De geavanceerde draadloze 2,4GHz-technologie zorgt voor lager energieverbruik en beter energiebeheer: 
batterijen van de muis gaan tot 9 maanden mee, en die van het toetsenbord tot 12 maanden, gebaseerd op 
normaal gebruik. De levensduur van de batterijen kan nog verder verlengd worden dankzij de aan/uit-knop op 
het toetsenbord en de muis. Een waarschuwingssysteem voor laag batterijvermogen voorkomt onverwacht 
productiviteitsverlies.

Weg met die wirwar van draden
Pc’s en randapparatuur zonder een wirwar van draden zorgen voor een opgeruimder bureau en rustigere 
kantooromgeving, wat een positieve invloed heeft op het welzijn, de creativiteit en de productiviteit van 
werknemers.

Bestel de Logitech Pro 2400 Cordless Desktop vandaag nog! Aanbevolen verkoopprijs €50.75 (excl. btw) /  
GBP 34 (excl. btw) Logitech-onderdeelnummer: 967744-xxxx (zie pagina 2 voor verkrijgbare taal-layouts)

Pro 2400 Professional Cordless Solution
Draadloos en storingsvrij:  
ontworpen voor bedrijven

Wanneer bedrijven standaarden bepalen voor pc-
randapparatuur, zoals toetsenborden en muizen, 
worden de aanzienlijke voordelen van draadloze 
technologie vaak over het hoofd gezien, omdat 
het extra gemak dikwijls teniet wordt gedaan 
door bruikbaarheidsproblemen.

De nieuwe Pro 2400 Cordless Desktop van 
Logitech is ontworpen en geoptimaliseerd voor 
professionele gebruikers, en is bij uitstek geschikt 
voor bedrijven die draadloze randapparatuur 
willen inzetten zonder verlies van prestaties of 
bruikbaarheid. Dankzij geavanceerde draadloze 2,4GHz-technologie ondervinden zelfs veeleisende werkruimtes 
met meerdere gebruikers geen storing tussen apparaten. De Pro 2400 Cordless Desktop biedt een reeks handige 
productiviteitsfuncties en werkt direct uit de doos zonder ingewikkelde set-up. 

De Pro 2400 Cordless Desktop is gecertificeerd voor Windows Vista.

Dankzij 27 MHz kunnen  
3 gebruikers binnen een bereik  

van 3 meter werken

Dankzij 2,4 GHz kunnen  
78 gebruikers in een bereik  

van 10 meter werken

10 meter vanaf elke  
andere gebruiker

3 meter van elke  
andere gebruiker
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Eenheid Omdoos Partnummers EAN-code  
(eenheid)

EAN-code 
(omdoos)

EAN-code (eenheid)   Intl. Ameri-
kaans Engels

967744-0100 5 099206 990944 50992069909453

Gewicht 1’270 g 6.710 kg Frans 967744-0101 5 099206 990951 50992069909552

Breedte 20.00 cm 25.90 cm Duits 967744-0102 5099206990968 50992069909651

Diepte 4.94 cm 21.00 cm Italiaans 967744-0103 5099206990975 50992069909750

Hoogte 56.20 cm 57.80 cm Spaans 967744-0104 5099206990982 50992069909859

Volume 5.6 dm3 (Liter) 0.03144 m3 Zweeds 967744-0106 5099206990999 50992069909958

Hoeveelheid in  
meerstuksverpakking

5 eenheden Deens 967744-0107 5099206991002 50992069910053

Noors 967744-0108 5099206991019 50992069910152

Brits Engels 967744-0120 5099206991026 50992069910251

Vlaams 967744-0123 5099206991033 50992069910350

Zwitsers 967744-0250 5099206991040 50992069910459
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Mini-ontvanger
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SecureConnect
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USB

Systeemvereisten  Compatibel met Windows 2000, XP en Vista 
 IBM-compatibel

Pakketinhoud 1 Pro 2.4GHz Cordless Keyboard 
 1 LX5 2.4GHz Cordless Mouse 
 1 Cordless Mini USB Receiver 
 2 paar AA-batterijen 
 1 SetPoint 2.49a-cd 
 1 handleiding

Productspecificaties USB-miniontvanger 
 Draadloze 2,4-GHz RF-oplossing 
 Vista Premium-compatibele desktop 
 Toetsenbord met 104-/105-toetsenframe 
 Aan/uit-knop op toetsenbord 
 14 sneltoetsen voor productiviteit op toetsenbord 
 Batterij-indicator op toetsenbord 
 Microsoft Excel-sneltoetsen op toetsenbord ( «=»   «(«   «)»   «Backspace») 
 Afneembare handsteun voor toetsenbord 
 Batterij-indicator op muis 
 Aan/uit-knop op muis 
 Tilt-wiel met zoom op muis

Certificaten FCC, RoHS, CE, C-Tick

Garantie 3 jaar

Gecertificeerd 
voor Windows 

Vista


