Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
KM5221W biały
Indeks: 158678 Producent: DELL Kod producenta: 580-AKEZ

Cena: 181.13 zł

Opis

Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz KM5221W biały
Producent: Dell
Właściwości
Opis Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz KM5221W biały Produktywność w zasięgu rękiZwiększ swoją
produktywność przez cały dzień dzięki bezprzewodowych klawiaturze i myszy z trybem łączności radiowej 2,4
GHz. Możesz uzyskiwać natychmiastowy dostęp do często używanych aplikacji, folderów lub funkcji za
pomocą 12 programowalnych klawiszy i 1 programowalnej rolki przewijania. Pełnowymiarowa klawiatura
bezprzewodowa zawiera specjalną klawiaturę numeryczną, klawisze funkcyjne i zaprogramowane ustawienia,
które pomagają działać wydajniej.Łatwe zarządzanieZ łatwością korzystaj z monitorów o różnej rozdzielczości
w domu lub w biurze. Oprogramowanie Dell Peripheral Manager (DPM)iumożliwia obsługę urządzeń
wejściowych i zastosowanie zapisanej preferowanej wartości 1000, 1600, 2400 lub 4000.Za pomocą
oprogramowania DPM możesz programować skróty, parować urządzenia, dostosowywać DPI, sprawdzać stan
baterii i łączności oraz aktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.Wygodna pracaPracuj na jednej z
najcichszych klawiatur bezprzewodowych podczas połączeń konferencyjnych lub przy innych osobach.Mysz
bezprzewodowa jest symetryczna, więc mogą z niej korzystać zarówno lewo-, jak i praworęczni. Dzięki
odchylanym nóżkom możesz regulować nachylenie klawiatury pod 2 kątami, aby ustawić ją w idealnej pozycji
do wygodnego pisania.Trwałość i bezpieczeństwoZestaw Dell Pro: bezprzewodowa klawiatura i mysz są
wyposażone w baterię o czasie eksploatacji wynoszącym nawet 36 miesięcy, co jest jednym z najlepszych
wyników w branży i sprawia, że to niezwykle trwałe urządzenia. Możesz mieć pewność, że ten zestaw z
klawiaturą i myszą został rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić bezproblemowe połączenie z Twoim
komputerem osobistym firmy Dell.Klawiatura zapewnia bezpieczną transmisję danych między komputerami i
urządzeniami dzięki 128-bitowej technologii szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), która zapewnia
bezpieczne połączenie podczas pisania.Ogranicz ryzyko przestojów dzięki zaawansowanej usłudze wymiany
ważnej przez 3 lata. W razie konieczności wymiany sprzętu, część zamienna zostanie wysłana w następnym
dniu roboczym w ramach Ograniczonej gwarancji na sprzęt ważnej przez 3 lata.
Separator - nagłówek Klawiatura
Rodzaj klawiatury Multimedialna
Zestaw z myszką Tak
Połączenie Bezprzewodowe
Interfejs USB
Podświetlana klawiatura Nie
Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 433 x 123 x 34 mm
Waga 400
Pozostałe parametry
Separator - nagłówek Mysz

Przeznaczenie (myszy / podkładki) Biuro
Sensor myszy Optyczny
Liczba przycisków 3
Liczba rolek 1
Profil Uniwersalny
Rozdzielczość (min.) [dpi/lpi] 1000
Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi] 4000
Połączenie Bezprzewodowe
Interfejs USB
Podświetlenie Nie
Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AA
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 61.96 x 115.32 x 38.8 mm
Waga 65
Pozostałe parametry

Parametry
Marka

Dell

EAN

884116415329

Kod producenta

580-AKEZ

Typ klawiatury

membranowa

Interfejs klawiatury

USB (Radio 2.4 GHz)

Konstrukcja
klawiatury

blok numeryczny, niski profil klawiszy, programowalne klawisze

Sensor myszy

optyczny

Rozdzielczość myszy 4000
Interfejs myszy

USB (Radio 2.4 GHz)

Liczba przycisków
myszy

3

Profil myszy

uniwersalna

Waga produktu z

2

opakowaniem
jednostkowym
Stan

Zdjęcia

Nowy

