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Bedraad toetsenbord en muisset
#23970

Stil toetsenbord en muisset om comfortabel te werken

Eigenschappen
• Bedrade muis- en toetsenbordset ontworpen om comfortabel te

werken
• Stille toetsen en muisknoppen, om te voorkomen dat je

gezinsleden of collega's stoort
• Toetsenbord op volledige grootte voor optimale efficiëntie en

productiviteit- Morsbestendig toetsenbord als bescherming
tegen vloeistoffen

• 1,8m kabellengte, plaats het toetsenbord overal op een bureau
• Muis geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

Wat zit er in de verpakking
• Bedraad toetsenbord
• Bedrade muis

Systeem vereisten
• 2x USB-poort
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• Chrome OS
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De volledige basis
Er zijn toetsenborden in alle vormen en maten, maar wat als
nou alleen de basisbenodigdheden nodig zijn? De Trust Primo
doet precies dat. Het heeft een full-size layout,
morsbestendige toetsen en het is in hoogte verstelbaar. Er
wordt zelfs een simpele muis meegeleverd voor links- en
rechtshandige gebruikers. De Primo doet precies wat nodig is.

Comfort
Een goed toetsenbord moet comfortabel te gebruiken zijn. De
low-profile-toetsen en de uitklapbare voeten geven alle
comfort die nodig is om op het werk te focussen. Zelfs
morsen op de Primo is geen probleem, dankzij het
morsbestendige ontwerp. Haal gewoon een verse bak koffie
en werk verder.

Gemakkelijk
Plug de USB-kabel van 180cm lang in de pc en ga er tegenaan.
Als er zoveel werk te doen is, dan zit niemand te wachten op
het installeren van software of het instellen van macro’s. De
Primo is een werkpaard dat iedereen in staat stelt om zich te
concentreren op de job.

Muis
Deze set wordt geleverd met een simpele, eenvoudig te
gebruiken muis om er zeker van te zijn dat er gelijk gewerkt
kan worden. Het symmetrische ontwerp zorgt ervoor dat de
muis zowel door links- als rechtshandigen gebruikt kan
worden, terwijl de afwerking van hoge kwaliteit iedereen
verzekert van een stevige grip op digitale projecten.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

30 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Depth of main product
(in mm)

148 mm Total weight 548 g

Weight of main unit 448 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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