
Marka Esperanza

Typ klawiatury membranowa

Interfejs klawiatury USB (Radio 2.4 GHz)

Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
Esperanza EK122W biały
Indeks: 26309 Producent: ESPERANZA Kod producenta: EK122W

Cena: 84.62 zł

Opis

ZESTAW BEZPRZEWODOWY KLAWIATURA SLIM + MYSZ
2,4 GHz EK122W LIBERTY BIAŁY
Producent: Esperanza

Właściwości
Opis Wygodna, miła w dotyku, najnowszej generacji bezprzewodowa klawiatura multimedialna z myszką.
Elegancki wygląd, niskie klawisze klawiatury i gładka, błyszcząca powierzchnia myszki sprawiają, że
doskonale będą komponowały się na biurku z innymi akcesoriami. Klawiatura posiada dodatkowe,
multimedialne klawisze funkcyjne. Ułatwiają one: otwieranie folderu Mój komputer, szybkie uruchamianie
przeglądarki internetowej, poczty, kalkulatora oraz ulubionych stron. Jednocześnie w wygodny sposób można
sterować odtwarzaczem plików multimedialnych bezpośrednio za pomocą dodatkowych klawiszy (dostępne
funkcje: poprzednia ścieżka, następna ścieżka, play/pause &#8211; odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania ,
Mute &#8211; wyciszenie dźwięku) oraz regulować głośność. Litery oraz symbolezostały nadrukowane w
najnowszej technologii UV i są pokryte specjalną warstwą ochronną nadającą im wysoką odporność na
ścieranie. Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na elektryzowanie się. Zabezpieczona przed
generowaniem interferencji elektromagnetycznych. Zestaw współpracuje zarówno z notebookami jak i
komputerami stacjonarnymi.
Rodzaj klawiatury Multimedialna
Zestaw z myszką Tak
Interfejs USB
Połączenie Bezprzewodowe
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Pozostałe parametry Myszka: - Wysokiej jakości sensor optyczny 800/1200/1600DPI; - 4 przyciski; - Przycisk
zmiany rozdzielczości (DPI); - Cicha rolka przewijania; - Zasilanie 2 baterie AAA (nie załączone w opakowaniu).
- Typ myszy: Optyczna - Komunikacja z komputerem: Radiowa - Interfejs: USB - Rozdzielczość: 1600 dpi-
Zasięg: 10 m- Liczba przycisków: 4 - Liczba rolek: 1
Wymiary 343x113x7mm

Parametry



Rozdzielczość myszy 1600

Interfejs myszy USB (Radio 2.4 GHz)

Liczba przycisków
myszy

4

Kod producenta EK122W

Stan Nowy

Konstrukcja
klawiatury

niski profil klawiszy, blok numeryczny

Sensor myszy optyczny

Profil myszy uniwersalna

EAN 5901299901991

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.3

Zdjęcia
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