Logitech® MK235 Wireless Keyboard and Mouse

Compatibiliteit

Logitech® MK235 Draadloos Toetsenbord en Muis Een toetsenbord en muis met de
eenvoud van plug-and-play en een betrouwbare draadloze verbinding die tot 10 meter (33
ft) afstand werkt dankzij een kleine gedeelde USB-ontvanger (128-bits AES-versleuteling
tussen apparaten en ontvanger). U hoeft helemaal niets te koppelen en geen software te
installeren. Typ probleemloos op een vertrouwde toetsenbordindeling met pijltoetsen van
normaal formaat, een numeriek toetsenblok en 15 gemakkelijk te bereiken sneltoetsen.
Profiteer van de extra lange batterijlevensduur (36 maanden voor het toetsenbord en 12
maanden voor de muis*). De MK235 is bijzonder duurzaam dankzij zijn stevige constructie,
morsbestendig ontwerp**, toetsen met antivervagingslak en stabiele uitklapbare pootjes.
*Batterijlevensduur en draadloos bereik kan variëren, afhankelijk van
computeromstandigheden. **Getest onder beperkte omstandigheden (maximaal 60
milliliter vloeistof gemorst).

• Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
of later / Chrome OS™ / Linux® kernel 2.6+ •
USB-poort

Functie
Logitech® MK235 Draadloos Toetsenbord en Muis
• Duurzaam. Eenvoudig. Draadloos.
• Toetsenbordindeling van normaal formaat
• Batterijlevensduur van 36 maanden voor het toetsenbord en 12 maanden voor de muis
• Morsbestendig ontwerp Duurzame toetsen. Stabiele verstelbare pootjes.
• Draadloos bereik van 10 meter (33 ft)*
*Batterijlevensduur en draadloos bereik kan variëren, afhankelijk van
computeromstandigheden.

VERTROUWD
Typ op een vertrouwd toetsenbord met pijltoetsen van normaal formaat, een numeriek
toetsenblok, zes functietoetsen en 15 gemakkelijk te bereiken Fn-toetsen.

Inhoud van de doos
• Draadloos toetsenbord
• Draadloze muis
• USB-ontvanger
• 2 AAA-batterijen voor het toetsenbord
1 AA-batterij voor de muis
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige
productondersteuning

Logistieke gegevens
Weight:
Width:
Height/depth:
Length:

0.72 kg
14 cm
4 cm
51 cm

DUURZAAM

EENVOUDIG

BETROUWBAAR

De batterij gaat langer mee dankzij de
batterijlevensduur van 36 maanden voor het
toetsenbord en 12 maanden voor de muis.*

Eenvoudige set-up: sluit de kleine draadloze
ontvanger aan op de USB-poort. U hoeft
helemaal niets te koppelen en geen
software te installeren.

Betrouwbare draadloze technologie: de
geavanceerde draadloze 2,4 GHz-verbinding
van Logitech werkt zelfs vanaf 10 meter (33
ft) afstand.* *Batterijlevensduur en
draadloos bereik kan variëren, afhankelijk
van computeromstandigheden.

Comparison Chart

Overige informatie
Technische specificaties
• Toetsenbordafmetingen (lengte x breedte x hoogte): 435,5 x 137,5 x 20,5 mm (17,15 x 5,41 x 0,81 inches)
• Toetsenbordgewicht (met batterijen): 475 g (16,76 oz)
• Muisafmetingen (lengte x breedte x hoogte): 97,7 x 61,5 x 35,2 mm (3,85 x 2,42 x 1,39 inches)
• Muisgewicht (met batterij): 70,5 g (2,49 oz)
• Afmetingen van nano-ontvanger (hoogte x breedte x diepte): 18,7 x 14,4 x 6,6 mm (0,74 x 0,57 x 0,24 in)
• Gewicht van nano-ontvanger: 2 g (0,07 oz)
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