Logitech Craft Advanced with Creative Input Dial(920-008504)
Logitech Craft Advanced with Creative Input Dial - Toetsenbord - backlit - Bluetooth,2.4 GHz - VS
internationaal
Craft is een draadloos toetsenbord met een eersteklas typervaring en veelzijdige draaiknop voor input die
zich aanpast aan wat je maakt,zodat je ongestoord je creativiteit de vrije loop kunt laten.

Belangrijkste Selling Points
Altijd de controle die je nodig hebt
Slimme verlichting
Typ met moeiteloze precisie

Kenmerken product
Altijd de controle die je nodig hebt
De draaiknop voor creatieve input past zich aan de gebruikte app aan en geeft je onmiddellijk toegang tot specifieke functies voor het huidige
project. Dankzij de drukgevoelige bediening sta je dichter bij je creatieve werk en profiteer je van een efficiëntere en meer intuïtieve
workflow.
Slimme verlichting
Craft komt tot leven met een verlichtingseffect wanneer het toetsenbord wordt ingeschakeld en de toetsen lichten op wanneer je handen
dichterbij komen. De helderheid van de verlichte toetsen wordt automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.
Typ met moeiteloze precisie
Typ vol vertrouwen op een toetsenbord dat is gemaakt voor efficiëntie,stabiliteit en precisie. De verbeterde toetsstabiliteit zorgt voor
gereduceerd geluid en optimaal reactievermogen zodat je elke toetsaanslag voelt,maar niet hoort. De concave toetsen zijn ontworpen voor
nauwkeurigheid,en met de details voor blind typen kun je de juiste toets makkelijk vinden zodat je nooit een toets (of een moment) mist.

Belangrijkste specificaties
Productbeschrijving

Logitech Craft Advanced with Creative Input Dial - toetsenbord - VS internationaal

Type apparaat

Toetsenbord

Met achtergrondverlichting

Ja

Interface

Bluetooth,2.4 GHz

Draadloze ontvanger

Logitech Unifying-ontvanger

Lokalisatie en indeling

VS internationaal

Numeriek Toetsenbord

Ja

Afmetingen (BxDxH)

43 cm x 14.9 cm x 3.2 cm

Gewicht

960 g

Garantie van de fabrikant

1 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen
Type apparaat

Toetsenbord

Met achtergrondverlichting

Ja

Interface

Bluetooth,2.4 GHz

Maximale werkafstand

Tot 10 m

Draadloze ontvanger

Logitech Unifying-ontvanger

Input Device
Lokalisatie en indeling

VS internationaal

Functies

Numeriek toetsenblok

Breedte

43 cm

Diepte

14.9 cm

Hoogte

3.2 cm

Gewicht

960 g

Diversen
Meegeleverde accessoires

Oplaadkabel

Software &Systeemvereisten
Benodigd besturingssysteem

Microsoft Windows 7 of later,Apple MacOS X 10.11 of hoger

Batterij
Type

Oplaadbaar

Garantie van de fabrikant
Service &Support

Beperkte garantie - 1 jaar

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.

