
Logitech® 
Wireless Combo MK330

Deze combinatie brengt entertainment  
en draagbaarheid binnen handbereik

• U heeft alles binnen handbereik met 11 sneltoetsen  
en 12 F-toetsen

• Comfortabel typen met vlakke toetsen
• Draagbare muis met kleine Logitech® Unifying-ontvanger
• Batterijlevensduur van 24 maanden voor het 

toetsenbord en 12 maanden voor de muis*
• Geavanceerde draadloze 2.4GHz-verbinding  

van Logitech met een bereik van 10 meter** 

Logitech® Wireless Combo MK330. Deze combinatie brengt 
entertainment en draagbaarheid binnen handbereik. Met 11 sneltoetsen 
en 12 programmeerbare F-toetsen kunt u genieten van rechtstreekse 
toegang tot uw favoriete handelingen. U kunt gemakkelijk door  
uw favoriete websites en toepassingen navigeren, waar u uw computer 
ook gebruikt. U kunt de draagbare, comfortabele muis ook overal mee 
naartoe nemen. De vlakke, fluisterstille toetsen maken het typen  
van IM's of e-mails snel en gemakkelijk. Dankzij een batterijlevensduur 
van 24 maanden voor het toetsenbord en 12 maanden voor de muis,  
met automatische slaapstand en aan-uitschakelaar, hoeft u zich 
jarenlang geen zorgen te maken over het vervangen van batterijen.*

* 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.
** Het draadloze bereik kan variëren, afhankelijk van omgevings- en computeromstandigheden. 



Logitech® 
Wireless Combo MK330

Pakketspecificaties Pakketinhoud
• Draadloos toetsenbord
• Draadloze muis
• Logitech Unifying-ontvanger
• 2 AA-batterijen voor het 

toetsenbord
• 1 AA-batterij voor de muis
• Handleiding
• 3 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

Systeemvereisten
• Windows® XP, Windows Vista®, 

Windows® 7, Windows® 8 of later
• USB-poort

© 2013 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech  
en kunnen gedeponeerd zijn. Microsoft, Windows Vista, Windows, en het Windows-logo zijn handelsmerken  
van de Microsoft-bedrijvengroep. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Onderdeelnr. Meerdere n.v.t.

Barcode Meerdere (EAN-13) Meerdere (SCC-14)

Gewicht 1030,00 g 4’860,00 g

Lengte 46,00 cm 47,00 cm

Breedte 7,00 cm 29,40 cm

Hoogte/diepte 18,70 cm 20,20 cm

Volume 6,021 dm3 0,02791 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 4 1

1 pallet EURO 240 60

1 container 20 ft 4092 1023

1 container 40 ft 8580 2145

1 container 40 ft HQ 10140 2535

Primaire verpakking  Hoofdverpakking

920-003967 Duits
920-003968 Frans
920-003969 Zwitsers
920-003970 Grieks
920-003971 Italiaans
920-003978 Spaans
920-003982 Noords 

920-003983 Arabisch 
920-003984 Belgisch
920-003986 Engels
920-003987 Hebreeuws 
920-003988 Turks
920-003989 Internationaal NSEA
920-003991 Tsjechisch 

920-003993 Hongaars
920-003994 Litouws
920-003995 Russisch
920-003996 Slovaaks
920-003997 Sloveens 
920-003999 Internationaal EER


