
Stroomlijn productiviteit

zonder torenhoge kosten.

De Logitech Wireless Combo MK330
De draadloze muis-toetsenbordcombinatie die Unifying™-technologie van Logitech op de 
werkplek introduceert tegen een betaalbare prijs. Dankzij de kleine USB-ontvanger kunt u 
tot zes compatibele apparaten koppelen, en kostbare USB-poorten beschikbaar houden. 
Beide apparaten hebben een comfortabel, gestroomlijnd ontwerp en bieden de eenvoud 
van plug-and-play.  

Kom meer te weten op: logitech.com/business

Neem voor bestellingen contact op met uw wederverkoper of bel naar 800-308-8666.



KENMERKEN VOORDELEN

Logitech Unifying™ USB-ontvanger

Mogelijkheid om 6 compatibele draadloze apparaten aan 

te sluiten via één USB-poort; op te bergen in muis voor 

onderweg.

Gestroomlijnd ontwerp

Het toetsenbord van normaal formaat heeft vlakke, 

fl uisterstille toetsen voor effi ciënt en comfortabel typen. 

De lichte ronding van de muis zorgt voor comfort 

de hele dag door.

De eenvoud van plug-and-play
Set-up is een peulenschil, zodat u meteen ter 

zake kunt komen.

Extra lange batterijlevensduur

Batterijlevensduur is maximaal 2 jaar* voor het 

toetsenbord en 1 jaar* voor de muis.  

Zo wordt gedoe met het vervangen van batterijen 

geminimaliseerd.

Elf sneltoetsen voor multimedia; 

12 programmeerbare F-toetsen

Biedt onmiddellijke toegang tot multimedia-opties, 

het internet, e-mail, afspelen/pauzeren, volume en 

meer voor vergaderingen en conferenties; 

u kunt de F-toetsen opnieuw programmeren om 

favoriete toepassingen, mappen of webpagina‘s te 

openen.

Afmetingen: Gewicht: FABRIEKSPRIJS: EUR 39,99 

Toetsenbord: Muis:
B: 446,3 mm B: 59,8 mm 
D: 183,0 mm D: 99,5 mm  
H: 20,5 mm H: 38,6 mm

570 g Onderdeelnummer: xxx

De Logitech Wireless Combo MK330

*  Levensduur van de batterijen in het toetsenbord is berekend op basis van een geschatte 2 miljoen toetsaanslagen per jaar 
in een kantooromgeving. Gebruikerservaring kan variëren. Levensduur van de batterijen in de muis kan variëren, afhankelijk 
van gebruiks- en computeromstandigheden.
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Kom meer te weten op: logitech.com/business

Neem voor bestellingen contact op met uw wederverkoper of 
bel naar 800-308-8666.


