
Klawiatura Numeryczna
USB, Przewodowa, 18 Pełnowymiarowych Klawiszy, Czarna
Part No.: 176354
EAN-13: 0766623176354 | UPC: 766623176354

Features:

 18 pełnowymiarowych klawiszy wraz z klawiszem Backspace
 Asynchroniczność zapewnia szybkie wprowadzanie danych niezależnie
od klawiatury komputera
 Klawisze membranowe redukują typowy hałas, zapewniają dobrą
reakcję klawiszy oraz posiadają niski skok
 Niezwykle cienka oraz lekka - idealna dla użytkowników notebooków
 Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort pracy oraz redukuje
zmęczenie nadgarstka
 Pełnowymiarowe, nisko-profilowe klawisze z łatwą identyfikacją; idealna
do wprowadzania danych ze zwiększoną dokładnością
 Plug and Play; nie wymaga instalacji sterowników
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty
• USB 1.1
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Złącza:
• 1x USB Typ A, męskie

Parametry Techniczne
• Diodowa sygnalizacja funkcji NumLock
• Żywotność klawiszy: 5 milionów uderzeń
• Pełnowymiarowe klawisze membranowe

Parametry Fizyczne
• Obudowa: plastik ABS
• Kabel USB: 1.29m długości
• Wymiary: 140 x 85 x 23 cm (5.5 x 3.4 x 0.9 in.)
• Waga: 90g (3.3 oz.)

Warunki Otoczenia
• Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
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• Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
• Wilgotność (nieskondensowana): 5 - 90%

Wymagania Systemowe
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 lub Linux lub Mac 9.x/10.x i wersje wyższe

Zawartość Opakowania
• Klawiatura Numeryczna
• Instrukcja Szybkiej Instalacji
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