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Zorg voor meer 
comfort met 
een toetsenbord 
dat aangepast is 
aan uw manier 
van werken – 
draadloos.

Met een hellend, gesplitst toetsenbord met afstelbare tegengestelde 

kanteling, geïntegreerde polssteun en neutrale greep geven deze ergonomisch 

goedgekeurde Pro Fit® Ergo Wireless Keyboard extra comfort voor uw handen. 

• Ergonomisch goedgekeurd ontwerp – Plaatst uw hand zodanig dat u meer 

comfort ervaart.

• Hellende, gesplitst toetsenbord met afstelbare tegengestelde kanteling – 

ergonomisch ontwerp zorgt voor comfort en neutrale positie voor de handen, 

polsen en onderarmen.

• Geïntegreerde polssteun – zorgt voor ondersteuning van het zachte weefsel 

van de pols.

• Dual wireless met 128-bits AES-versleutelingsbeveiliging – de flexibiliteit 

van 2,4 GHz en Bluetooth 4.2 LE met versleuteling volgens overheidsnormen.

• Geluidloos typen en morsbestendige toetsen – eenvoudig, niet-storend 

typen en eenvoudig schoonmaken.

• Vervangbare ontvanger – als u de ontvanger verliest of als deze beschadigd 

raakt, koopt u gewoon een nieuwe en koppelt u deze aan uw toetsenbord. 

Vervolgens is de ontvanger klaar voor gebruik.

• Stroombesparende schakelaar met drie modi, F-toetsen en caps lock, num 

lock en scroll lock – populaire functies voor de beste batterijduur en efficiënt 

typen.
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Geïntegreerde 
polssteunen 

Geluidloze, 
morsbestendige 

toetsen 
Dual wireless 

met 128-bits AES-
versleutelingsbeveiliging

Hellend, gesplitst 
toetsenbord 

met afstelbare 
tegengestelde 

kanteling 

Caps lock, num 
lock, scroll lock 

en F-toetsen 

Ergonomisch 
verantwoord 

ontwerp



Systeemvereisten
Aansluiting 1x USB-poort type A (Dongle; alleen modus  
 2,4 GHz)

Ondersteunde besturingssystemen Windows 7/8/10

Connectiviteit
Draadloze technologie  Dual Wireless 2,4 GHz + Bluetooth 4.2

Draadloze werkafstand   2,4 GHz – 33 ft / 10 m Bluetooth – 26 ft / 8 m

Productafmetingen
Afmetingen product Breedte: 216 mm / 8,50 in 
 Lengte 463 mm / 18,23 in  
 Hoogte: 36 mm / 1,42 in

Gewicht toetsenbord 747 g / 1,65 lbs

Kleur toetsenbord Zwart

Afmetingen verpakking
Type verpakking Retaildoos

Afmetingen verpakking Breedte: 252 mm / 9,92 in 
 Lengte: 482 mm / 18,98 in 
 Hoogte: 38 mm / 1,50 in

Gewicht verpakking 0,99 kg / 2,18 lbs / elke unit 
 4,10 kg / 9,04 lbs / masterverpakking

Masterverpakking 4 stuks

Pakketinhoud   Toetsenbord, 2,4 GHz USB nano-dongle,  
2 AAA*-batterijen, instructies, garantiekaart, 
nalevingsdocumentatie

Voeding en gebruiksomgeving
Batterij  2*AAA

Batterijduur  30 maanden bij normaal gebruik *Batterijduur kan 
variëren op basis van werkelijk gebruikersgedrag.

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 45 °C / 32 ˚F tot 113 ˚F

Opslagtemperatuur 15 ˚C tot 60 °C (5 ˚F tot 140 °F)

Relatieve luchtvochtigheid 0% tot 90% niet-condenserend

Land van oorsprong  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Certificering en conformiteit  FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garantie  3 jaar beperkte garantie
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