
Logitech MX Keys(920-009415)
Logitech MX Keys - Toetsenbord - backlit - Bluetooth,2.4 GHz - VS internationaal - grafiet

MX Keys is de sleutel tot het beheersen van je volgende grote project. Het is het eerste MX-toetsenbord -
ooit ontworpen voor creatievelingen en ontwikkeld voor programmeurs. Als je het kunt bedenken,kun je
het onder de duim krijgen.

De bolvormige toetsen passen bij de vorm van je vingertoppen en hun ronde randen geven bevredigende
feedback - ongeacht waar je de toets raakt. Elke toets is voorzien van een matte toplaag zodat je vingers
moeiteloos over het oppervlak glijden. Verbeterde toetsstabiliteit zorgt voor gereduceerd geluid en
optimaal reactievermogen zodat je elke toetsaanslag voelt,maar niet hoort. En het gehele frame van MX
Keys wordt bijeengehouden door een enkele metalen plaat - voor een opmerkelijk solide constructie die
nooit over je bureau glijdt.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Logitech MX Keys - toetsenbord - VS internationaal - grafiet

Type apparaat Toetsenbord

Met achtergrondverlichting Ja

Interface Bluetooth,2.4 GHz

Draadloze ontvanger Logitech Unifying-ontvanger

Lokalisatie en indeling VS internationaal

Numeriek Toetsenbord Ja

Kleur Grafiet

Afmetingen (BxDxH) 43.02 cm x 13.163 cm x 2.05 cm

Gewicht 810 g

Garantie van de fabrikant 2 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 43.02 cm

Diepte 13.163 cm

Hoogte 2.05 cm

Gewicht 810 g

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces USB-C

Diversen



Kleur Grafiet

Meegeleverde accessoires USB-C-oplaadkabel

Software &Systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem Linux,Microsoft Windows 7,Windows 8,Android 6.0 (Marshmellow) of later,Apple iOS
9 of later,Apple MacOS 10.11 of hoger

Batterij

Type Oplaadbaar

Technologie Lithium-polymeer

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 2 jaar

Wat zit er in de doos

Logitech MX Keys - toetsenbord
Logitech Unifying-ontvanger
USB-C charging cable

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


