
CRAFT

INHOUD VAN DE DOOS
• Draadloos toetsenbord 
• Unifying-ontvanger 
• Oplaadkabel 
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Unieke draaiknop voor creatieve input 

biedt onmiddellijke toegang tot en 
bediening van de benodigde tools*

• Geoptimaliseerd voor toonaangevende 
apps voor creativiteit en productiviteit

• Toetsenbord dat is gemaakt voor 
efficiëntie, stabiliteit en precisie

• Slimme verlichting met 
afstandsdetectie voor de handen en 
automatische verlichting

• Tweevoudige toetsindeling voor Mac en 
Windows – koppel tot drie apparaten

* Vereist Logitech Options op Mac OS X en Windows. 
Beschikbaar voor download via logitech.com/options

COMPLETE CREATIEVE CONTROLE.
Maak kennis met Craft, voor complete creatieve controle aan jouw 
bureau. Typ vol vertrouwen op een toetsenbord dat is gemaakt 
voor efficiëntie, stabiliteit en precisie. De verlichte toetsen lichten op 
zodra jouw handen dichterbij komen en passen zich automatisch 
aan de belichtingsomstandigheden aan. De draaiknop voor 
creatieve input zorgt voor een revolutionaire manier van werken 
door altijd onmiddellijk toegang te geven tot de benodigde tools. 
Raak de draaiknop aan om een functiemenu te openen, tik om de 
functie te wijzigen en draai om de waarde van de geselecteerde 
functie te wijzigen. De intuïtieve draaiknop past zich aan de 
gebruikte app aan, zodat je jouw creativiteit ongestoord de vrije 
loop kunt laten.

Geavanceerd toetsenbord met 
draaiknop voor creatieve input



© 2017 Logitech. Logitech, Logi en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple 
Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken 
door Logitech is onder licentie. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen:
• Hoogte: 32,10 mm (kant van de Crown)  

9,90 mm (kant van het toetsenbord)
• Breedte: 148,82 mm
• Diepte: 430,30 mm
• Gewicht: 960 g
Technische specificaties:
• Draadloze Logitech Unifying 2.4 GHz-

technologie
• Bluetooth ® Low Energy-technologie
• Draadloos bereik van 10 meter
• Aan-uitschakelaar
• 3 verbindingsstatuslampjes

SYSTEEMVEREISTEN
• Internetverbinding voor 

softwaredownload
• USB-verbinding: beschikbare USB-poort 

vereist
• Logitech Options op Mac OS X en 

Windows
• Bluetooth®-verbinding: Apparaat 

compatibel met Bluetooth 
Low Energy-technologie met 
toetsenbordondersteuning vereist 
(Bluetooth HID)

PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Gewicht 1493 gr 6240 gr
Lengte 46,3 cm 47,3 cm
Breedte 4 cm 17,2 cm
Hoogte/diepte 18,3 cm 19,9 cm
Volume 3,389 dm3 0,016 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 4 1
1 pallet EURO 320 80
1 container 20 ft 7040 1760
1 container 12,2 m (40 ft) 14608 3652
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 17264 4316

Onderdeelnr. (EAN-13) (SCC-14)
DEU 920-008496 5099206072800 50992060728015
FRA 920-008497 5099206072817 50992060728114
CH 920-008498 5099206072824 50992060728213
NLB 920-008499 5099206072831 50992060728312
ITA 920-008500 5099206072848 50992060728411
ESP 920-008501 5099206072855 50992060728510
PAN 920-008502 5099206072862 50992060728619
UK 920-008503 5099206072879 50992060728718
US Int’l 920-008504 5099206072886 50992060728817
RUS 920-008505 5099206072893 50992060728916


