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Ontworpen om te presteren 

Met het ultradunne en moderne design geeft de Designer Bluetooth® Desktop een aanvulling op het 

uiterlijk van je bureau. Je verbindt hem draadloos met je laptop of tablet met de nieuwste Bluetooth 

Smart-technologie. Dus een verbinding zonder draden of USB-ontvangers. Een volledig toetsenbord met 

ingebouwd numeriek gedeelte en een muis die werkt op vrijwel elke ondergrond zorgt er voor dat je 

productief blijft aan je bureau. 

Zelfs met zijn minimalistische ontwerp geeft dit toetsenbord een robuuste type ervaring. Het 

toetsenbord wordt geleverd met chicletstyle, soft-touch toetsen. Ook is het toetsenbord voorzien van 

mediatoetsen zodat u eenvoudig muziek en video’s kunt afspelen. 

Modern en ultra-dun design 

Bluetooth Smart Technologie 

Inclusief muis met BlueTrack Technologie® 
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  Beschikbaarheidsdatum 
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  SKU-nummer 
7N9-00022 

  Verkoopadviesprijs 
€ 99,95 

  UPC Code 
885370889659 

  Enkele retail verpakking 
Gewicht: 1,32 kg 
Afmetingen: 144,02 x 510,03 x 33,02 

mm (h x b x d) 
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Kenmerken 

Ultradun en modern design voor op je bureau. 

Draadloze Bluetooth Smart technologie1. 

Volledig toetsenbord met ingebouwd nummer gedeelte.  

BlueTrack Technologie® werkt op vrijwel elke 

ondergrond2. 

Dankzij het design te gebruiken met je linker- of 

rechterhand.  

Beperkte garantie van drie jaar. 

Systeemvereisten  

Compatible besturingssytemen:  
Microsoft Windows 8.1, Windows 8,  

Windows RT 8.1, Windows RT 8 of hoger  

Mac OS 10.10 
Android 4.4+ 

Inclusief 4 AAA 

alkaline batterijen 

Systeemvereisten: 

Ondersteuning voor Bluetooth 4.0 
Een PC die voldoet aan de systeemvereisten voor één van de volgende besturingssystemen wat op de PC is 

geïnstalleerd. 
• Microsoft Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1, or Windows RT 8 of hoger 
• Mac OS 10.10 
• Android 4.4 

 

Beperkte garantie: www.microsoft.com/hardware/warranty  
1Werkt met Bluetooth® Smart Ready apparaten met HID (Human Interface Device) ondersteuning 
2BlueTrack Technologie werkt niet op glas of spiegelende oppervlakken  

3Sommige toetsen zijn niet beschikbaar op Mac en Android http://microsoft.com/hardware/compatibility 
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