KB-8000X
Bezdrátová multimediálníkombinace s klávesnicía
myší
Vyzkoušejte si další generaci kombinace 2,4GHz bezdrátové klávesnice plné velikosti a myši
od společnosti Genius - KB-8000X. Tato kombinace nabízí spolehlivý 2,4GHz přenos pro
hladší funkci a nepřerušené spojení. Nízký profil kláves poskytuje maximální
pohodlí a klid při psaní. 12 klávesových zkratek pro kontrolu médií a přístupu na
internet, s přístupem jedním dotykem, takže rychleji dosáhnete výsledků. Aby si
odpočinuly vaše ruce, ergonomická podpora zápěstí poskytuje hladkou oporu a
dobrou pozici při psaní.

Myš s 1200 dpi má skvělé sledování a poskytuje hladký a přesný pohyb.
Ergonomický design nabízí špičkovou kontrolu a hodí se do pravé či levé ruky.
Nastavení klávesnice i myši je jednoduché, jednoduše vložíte baterie a malinký vysílač a
můžete začít psát.
▼Hlavnífunkce
2,4 GHz proti interferenci
Skvělá hladkost při práci

12 kláves funkcípro
Okamžitý přístup a ovládání
médií
Klávesnice plné velikosti s
nízkými klávesami

Design odolný proti
rozlitým kapalinám
Chrání klávesnici před
nehodami s rozlitou
kapalinou
Ergonomický tvar
Padne do pravé i levé ruky

▼ Technické údaje
Název modelu

▼Hlavnífunkce
 2,4GHz bezdrátová kombinace pro desktop
 Jednoduchý styl a nízký profil kláves pro tiché
psaní
 12 kláves funkcí pro ovládání médií a přístup k
internetu
 Myš s 1200 dpi s ergonomickým designem
▼Požadavky na systém
 Windows® 8 / 7 / Vista / XP
 Procesor Intel/AMD 500 Hz či vyšší
 Volný USB port
▼Obsah balení
 Bezdrátová klávesnice
 Bezdrátová myš
 USB přijímač
 Čtyři baterie (dvě typu AAA pro myš a dvě
typu AAA pro klávesnici)
 Vícejazyčný návod k obsluze

Přesnost s 1200 dpi
Optická technologie

KB-8000X

Produkt
Podpora rozhraní
Bezdrátová technologie
Myš
Rozlišení (dpi)
Tlačítka
Vlastnosti klávesnice
Ukazatel slabé baterie
Odolná proti rozlité kapalině
Počet funkcí
Ú daje pro likvidaci elektrických a
elektronických zařízení
Hmotnost základní části (kg)
(klávesnice/myš/přijímač)
Rozměry základní části (DxŠxV)
cm
Rozměry balení (DxŠxV) cm
Informace o přepravě
Ks/krabice
Kr.stop/krabice
Kusů/bedna 20”
Číslo součástky
USA
SP
RU

USB
2,4 GHz
1200
3
Ano
Ano
12
Klávesnice: 0,527
Myš: 0,059
Přijímač: 0,002
Klávesnice: 46 x 17,2 x
2,9
Myš:1810,4
x 53x x6,1
4,5x 3,9
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