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Draadloos toetsenbord en draadloze muis
#23185

Comfortabele draadloze muis en multimediatoetsenbord

Eigenschappen
• TOETSENBORD
• Volledige indeling met cijferblok en handpalmsteun
• Ronde vormgeving en vlakke toetsen met een zachte aanslag om

comfortabel te typen
• Opklapbare voetjes voor een verstelbare hoek
• 25 multimediatoetsen (incl. 13 speciale toetsen) met

snelkoppeling naar de meestgebruikte Windows-functies
• Draadloos bereik van maximaal 10 meter

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze muis
• Draadloos toetsenbord
• Micro-USB-ontvanger
• 2 AAA-batterij (toetsenbord) en 1 AA-batterij

(muis)
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Op Intel gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of later
• Chrome OS
• USB-poort
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Klaar de klus
Het draadloze Trust Mezza-toetsenbord met muis is dé set
voor op kantoor of thuis. Sluit het toetsenbord en de muis
aan via de draadloze ontvanger op uw laptop of pc en richt u
op uw werk. Met de Mezza-set bent u verzekerd van optimaal
en langdurig comfort tijdens uw werkzaamheden.

Speciale toetsen
Het Mezza-toetsenbord wordt geleverd inclusief cijferblok en
heeft 25 multimediatoetsen met snelkoppelingen naar de
meestgebruikte Windows-functies. Met deze toetsen kunt u
met slechts één druk op een knop onder andere het volume
aanpassen, naar het volgende nummer gaan of een
zoekopdracht uitvoeren. De vlakke toetsen met zachte
toetsaanslag zorgen voor een moeiteloze, comfortabele
type-ervaring. En dat is nog niet alles: de opklapbare voetjes,
indeling op volledige grote en handpalmsteun zorgen ervoor
dat u ergonomisch kunt werken.

Ergonomisch gebruik
De set wordt geleverd inclusief een draadloze muis met een
ergonomische duimsteun voor een stevige grip. De optische
sensor (1000/1400/1800 dpi) en 2 duimknoppen voor vorige
en volgende pagina in uw browser zorgen ervoor dat u uw
dagelijkse werkzaamheden snel en nauwkeurig kunt
uitvoeren.

Aan de slag
Wilt u de Trust Mezza-set gebruiken? Dankzij de
micro-USB-ontvanger kunt u beide apparaten tegelijkertijd
aansluiten. De ontvanger zorgt ervoor dat de Mezza-set
draadloos werkt binnen een bereik van 10 meter. Wanneer u
klaar bent met de set, kunt u de ontvanger eenvoudig in de
muis opbergen of op uw laptop of pc laten zitten.
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ALGEMEEN
Total weight 723 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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