
Produkt
Ark

Numerisk tastatur med kabel 
Varenummer: K79820WW | UPC-kode: 085896798200

Forøg 
effektiviteten og 
produktiviteten.

For folk, der arbejder med tal, er et dedikeret, numerisk tastatur af afgørende 
betydning for effektivt og produktivt arbejde. Efterhånden, som flere mennesker 
arbejder hjemme og uddanner sig hjemmefra, er mange bærbare computere og 
kompakte tastaturer ikke udstyret med et numerisk tastatur. 

Det numeriske tastatur med kabel, som er et perfekt supplement til vores 
kompakte, dobbelt trådløse multienhedstastatur (K75502), gør det muligt for 
brugere af Windows, Mac og Chrome OS at indtaste numeriske data hurtigt og 
nemt. 

Tynde sakstaster giver en lydløs og komfortabel tasteoplevelse, der sammen 
med fire genvejstaster yderligere øger effektiviteten. En pålidelig USB-A plug-
and-play forbindelse med ledning betyder, at der ikke er behov for batterier eller 
installation af drivere. 

Funktionerne omfatter:

• Numerisk tastatur med 21 taster og 4 genvejstaster

• Sakstaster er tynde, hurtigtreagerende og lydløse

• Det perfekte supplement til vores kompakte, dobbelt trådløse 
multienhedstastatur (K75502)

• Num Lock-indikator

• Plug-and-play USB-forbindelse med kabel

• Skridsikre støttepuder

• Kompatibelt med Windows, macOS og Chrome OS (visse genvejstaster er kun 
Windows-kompatible)

• Tre års garanti



Produkt
Ark

Numerisk tastatur med 21 

taster og 4 genvejstaster

En genial tilføjelse til en 

bærbar computer eller et 

tastatur, der ikke er udstyret 

med et numerisk tastatur, 

og et perfekt supplement 

til vores kompakte, dobbelt 

trådløse multienhedstastatur 

(K75502). Genvejstaster 

muliggør brug af ofte 

anvendte kommandoer 

med blot et tryk på en knap 

(visse genvejstaster er kun 

Windows-kompatible).

Sakstaster

Tynde sakstaster giver en 

hurtigtreagerende og lydløs 

tasteoplevelse.

Num Lock-indikator

Giver en visuel indikation for 

mere effektiv tastning.

Plug-and-play USB-forbindelse 

med kabel

Giver pålidelig ydeevne, uden 

at der er brug for batterier 

eller installation af software.

Skridsikre støttepuder

Holder det numeriske tastatur 

stabilt og på plads.

Kompatibilitet

Kompatibelt med Windows, 

macOS og Chrome OS 

(visse genvejstaster er kun 

Windows-kompatible).

Tre års garanti

Du kan være helt tryg – du er 

dækket af Kensington.

3 års
garanti
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Tekniske  
specifikationer

Numerisk tastatur med kabel 
Varenummer: K79820WW | UPC-kode: 085896798200

Systemkrav

Forbindelse 1 x USB-A-port

Understøttede operativsystemer  Windows®, macOS®, Chrome OS™ 
*Visse funktioner er kun tilgængelige i Windows

Produktmål

Enhedsmål  Bredde: 88 mm (3,46”) 
Længde: 125 mm (4,92”) 
Højde: 22 mm (0,86”)

Enhedsvægt 85 g (0,18 lbs)

Farve Sort

Kabellængde 90 cm (35,43”)

Emballagemål

Emballagetype Forhandleremballage

Emballagemål  Bredde: 105 mm (4,13”) 
Længde: 155 mm (5,31”) 
Højde: 29 mm (1,14”)

Emballagevægt 0,125 kg (0,27 lbs)

Udvendig kasse 20 stk.

Pakkens indhold  Numerisk tastatur, brugervejledning, garantikort  
og overholdelsesark

Strøm og miljø 

Batteri Intet

Driftstemperatur  0 til 45 ˚C (32 til 113 ˚F)

Opbevaringstemperatur   -15 til 60 ˚C (5 til 140 ˚F)

Relativ luftfugtighed   0 % til 90 % ikke-kondenserende

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificeringer og overholdelse af  FCC, CE, ICES, VCCI 
juridiske krav

Garanti   3 års begrænset garanti

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  

© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT36864DK

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE: contact@kensington.com 


