
Logitech K780 Multi-Device(920-008042)
Logitech K780 Multi-Device - Toetsenbord - Bluetooth - VS internationaal

De K780 Multi-Device is een volledig uitgerust,prachtig afgewerkt computertoetsenbord,dat ook prima
werkt met smartphones en tablets.

Belangrijkste Selling Points

Typen op en schakelen tussen apparaten
Volledig uitgerust,stil toetsenbord van normaal formaat
Geintegreerde rubberen houder houdt mobiele apparaten op hun plek

Kenmerken product

Typen op en schakelen tussen apparaten
Typ een rapport op uw computer en typ vervolgens een bericht op uw telefoon of tablet met een druk op de Easy-Switch-knop. Dit universele
toetsenbord herkent het type apparaat dat is verbonden zodat alle toetsen zich precies bevinden waar u ze verwacht.
Volledig uitgerust,stil toetsenbord van normaal formaat
Stil,vloeiend en vertrouwd typen met Logitech PerfectStroke-toetsensysteem. Het robuuste toetsenbord is met zorg ontworpen. Het beschikt
over concave toetsen,een nummerriek gedeelte en handige sneltoetsen. De draadloze verbinding heeft een krachtig bereik tot wel 10m en
een 128-bits AES-codering tussen het toetsenbord en het verbonden apparaat.
Geintegreerde rubberen houder houdt mobiele apparaten op hun plek
Houdt verschillende soorten apparaten,van spartphones tot tablets,binnen handbereik en in een comfortabele leesstand.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Logitech K780 Multi-Device - toetsenbord - VS internationaal

Type apparaat Toetsenbord

Interface Bluetooth

Draadloze ontvanger USB draadloze ontvanger

Lokalisatie en indeling VS internationaal

Sneltoetsfunctie Schakelen tussen toepassingen,zoeken,Easy-Switch

Afmetingen (BxDxH) 38 cm x 15.8 cm x 2.2 cm

Gewicht 875 g

Garantie van de fabrikant 1 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Toetsenbord

Interface Bluetooth

Maximale werkafstand Tot 10 m

Draadloze ontvanger USB draadloze ontvanger

Input Device

Sneltoetsfunctie Schakelen tussen toepassingen,zoeken,Easy-Switch

Lokalisatie en indeling VS internationaal



Breedte 38 cm

Diepte 15.8 cm

Hoogte 2.2 cm

Gewicht 875 g

Software &Systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem Google Chrome OS,Apple iOS 5.0 of later,Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or
later,Android 5.0 or later,Apple MacOS X 10.10 of hoger

Batterij

Type AAA-type

Aantal geïnstalleerd 2

Vereist aantal 2

Technologie Alkalisch

Afmetingen &gewicht
(transport)

Verzendbreedte 16.9 cm

Verzenddiepte 40 cm

Verzendhoogte 3.3 cm

Verzendgewicht 1.084 kg

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 1 jaar

Wat zit er in de doos

Logitech K780 Multi-Device - toetsenbord
USB draadloze ontvanger

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


