
Etui z klawiaturą do Lenovo Tab P11 TB-
J606F/ J606X/ J606L (Czarne)
Indeks: 145808 Producent: Strado Kod producenta: 5904172315670

Cena: 199.73 zł

Opis

Etui z klawiaturą do Lenovo Tab P11 TB-J606F/ J606X/
J606L (Czarne)
Producent: Strado

Etui z klawiaturą Lenovo Lenovo P11 TB-J606F J606L/X

Wysokiej jakości etui z magnetycznym klipsem, wyposażone w klawiature bluetooth z touchpad'em

Eleganckie etui z klawiaturą to idealne rozwiązanie, aby zwiększyć funkcjonalność tabletu, a ponadto chronić go przed
uszkodzeniami, zarysowaniami i zabrudzeniem. Wykonane jest ze skóry ekologicznej, posiada najwyższej jakości szwy.

Etui z Klawiaturą można używać z tabletami Lenovo Lenovo P11 TB-J606F J606L/X. Klawiatura łączy się z tabletem
bezprzewodowo za pomocą Bluetooth.

Główne cechy produktów:

Wysokiej jakości etui wykonane z ekologicznej skóryMagnetyczny klips zamykający etuiMagnetyczne mocowanie klawiatury
zapewnia solidne oparcie oraz stabilna pozycję w etuiKlawiatura pracuje w oparci o technologie BluetoothWbudowany
przełącznik oraz diody informujące o stanie urządzenia

Zestaw zawiera:

Etui skórzane dla Lenovo Lenovo P11 TB-J606F J606L/XKlawiaturę BluetoothKabel USB - micro USBOryginalne
opkowanie producentaSpecyfikacja: Etui z klawiaturą do Lenovo P11 TB-J606F J606L/X

Stan: NowyTyp: EtuiZałączone wyposażenie: KlawiaturaPrzeznaczenie: Lenovo Dedykowany model: Lenovo P11 TB-
J606F J606L/XPrzekątna ekranu: 11"Materiał: tworzywo sztuczneZamknięcie: Tak - magnetyczneWbudowany touchpad:
TakSposób mocowania klawiatury: Wbudowane magnesyRodzaj: zamiennikPasuje do modelu: P11 TB-J606F
J606L/XCzas pracy przy jednym ładowaniu: 50 hWbudowana bateria: 140 mAhWersja Bluetooth: 3.0Parowanie urządzeń -
skróty klawiszowe

Produkt parowany jest z tabletem za pośrednictwem technologii Bluetooth. Aby rozpocząć parowanie należy uruchomić
klawiaturę przesuwając przełącznik na stan "On".

Następnie na klawiaturze wcisną jednoczenie przycisk "Fn" oraz "C". Po wykonaniu powyższych czynności klawiatura
przejdzie w stan parowania, i będzie można odnaleźć ją w menu Bluetooth urządzenia docelowego. 

Po zaznaczeniu urządzenia na tablecie, na ekranie pojawi się komunikat z kodem parowania - należy wprowadzić ko na
klawiaturze a następnie potwierdzić wprowadzenie klikając na klawiaturze klawisz "ENTER".Magnetyczny zatrzask oraz
mocowanie klawiatury



Pasuje do modelu Tab P11 TB-J606

Kod producenta 5904172315670

Producent STRADO

Przeznaczenie Lenovo

Typ Etui

Rodzaj zamiennik

EAN 5904172315670

Stan Nowy

Etui zamykane jest za pomocą magnetycznego zatrzasku umieszczonego na skórzane opasce etui. 

Sama klawiatura, posiada w narożniki obudowy, małe magnesy, które zapewniają jej oparcie na powierzchni samego etui,
dzięki czemu po zamknięciu klawiatura nie wysuwa się czy nie wypada.Diody stanu

Prawy dolny róg klawiatury wyposażony został w diody stanu, sygnalizujące czy urządzenie jest uruchomione/ładowane,
oraz w jakim trybie pracuje.

Producent urządzenia: Lenovo
Model urządzenia: Tab P11 TB-J606F, Tab P11 TB-J606L, Tab P11 TB-J606X
Kolor wiodący: Czarny

Parametry

Zdjęcia
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