
Vaskbar Pro Fit® mus med ledning
Varenummer: K70315WW  |  UPC-kode: 085896703150

Produkt
Ark

Klik. Vask. Skyl. 
Gentag.

Den vaskbare Pro Fit® mus med ledning er med dens vandtætte, nemt-

rengjorte, robuste design ideel til opretholdelse af en hygiejnisk overflade 

og fjernelse af dråber og spildt væske, uden at det går ud over ydeevnen*. 

Den er komfortabel at bruge, uanset med hvilken hånd, og giver pålidelig 

ydeevne, uden at der er brug for batterier. Plug-and-play, så der er ingen 

software, der skal downloades og installeres. En perfekt makker til det 

vaskbare Kensington Pro Fit® tastatur med ledning. 

• Vandtæt, vaskbart, robust design afviser spild af væsker og gør 
rengøring nem* 
*Nedsænk ikke USB-stikket i væske.

• IP67-klassificeret

• Kan på sikker vis klare nedsænkning i væske eller regelmæssig brug af 
sprayrengøringsmidler

• Plug and play – ikke behov for at downloade software

• Pålidelig USB-forbindelse med ledning uden brug af batterier

• En perfekt makker til det vaskbare Pro Fit® tastatur med ledning

• Op til 1.600 DPI for fortræffelig nøjagtighed og reaktionsevne

• Fantastisk til hjemme-, kontor-, uddannelses-, hospitals-/lægemiljøer 
eller i detailhandlen

• Ligehåndet – komfortabel til både højre og venstre hånd

• Tre års begrænset garanti 
 
* Nedsænk ikke USB-stikket i væske.

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 
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varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  
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Produkt
Ark

En perfekt makker til det vaskbare 
Pro Fit® tastatur med ledning

Fremstillet til at komplementere 
hinanden, så de ikke bare ser rene ud, 
men er det.

Ligehåndet, formet konstruktion

Rullehjulet med tre knapper giver en 
behagelig oplevelse for både venstre- 
og højrehåndede brugere.

Tre års begrænset garanti

Du kan være helt tryg – du er dækket 
af Kensington.

3 års
begrænset garanti

Vandtæt, vaskbart, robust design 

Kan på sikker vis klare nedsænkning 
i væske eller regelmæssig brug 
af sprayrengøringsmidler. Ideel 
til opretholdelse af en hygiejnisk 
overflade og fjernelse af dråber og 
spildt væske, uden at det går ud over 
ydeevnen*. IP67-klassificeringen er 
en af branchens højeste i forhold til 
støv og vand.

Plug-and-play  
USB-forbindelse med ledning

Giver øjeblikkelig, pålidelig ydeevne, 
uden at der er brug for batterier eller 
speciel software.

High-Definition  
1.600 DPI optisk sensor

Nøjagtig og hurtigtreagerende for 
optimal ydelse og produktivitet.

DPI
1600

* Nedsænk ikke USB-stikket i væske.



Systemkrav

Forbindelse  1x USB-A-port

Understøttede operativsystemer Windows, macOS, Chrome OS

Produktmål

Enhedsmål  Bredde: 68,0 mm (2,67”) 
 Dybde: 117,0 mm (4,60”) 
 Højde: 38,0 mm (1,49”)

Enhedsvægt 75 g (0,16 lbs)

Emballagemål

Emballagetype Forhandlerboks

Emballagens mål  Bredde: 110 mm (4,33”)  
Dybde: 167 mm (6,57”)  
Højde: 50 mm (1,96”) 
Vægt: 230 g (0,50 Ibs)

Udvendig kasse 10 stk.

Pakkens indhold  Mus, Brugervejledning, Garantikort og  
Overholdelsesark

Strøm og miljø

Batteri Intet

Driftstemperatur 0 til 40 °C (32 til 104 °F)

Opbevaringstemperatur -20 til 60 °C (-4 til 140 °F)

Relativ luftfugtighed 0 % til 95 % ikke-kondenserende

Oprindelsesland,  
juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificering og overholdelse af  
juridiske krav FCC, CE, UKCA, VCCI

Garanti 3 års begrænset garanti

Tekniske  
specifikationer
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