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Kabelansluten numerisk knappsats 
Artikelnummer: K79820WW | UPC-kod: 085896798200

Öka 
effektiviteten och 
produktiviteten.

För personer som arbetar med siffror är en dedikerad numerisk knappsats 
avgörande för ett effektivt och produktivt arbete. Allt fler människor arbetar 
och lär sig hemifrån, men många bärbara datorer och kompakta tangentbord 
har ingen numerisk knappsats. 

Den kabelanslutna numeriska knappsatsen är ett perfekt komplement till 
vårt Dubbelt trådlöst kompakt tangentbord för flera enheter (K75502), och 
gör det möjligt för användare av Windows, Mac och Chrome OS att snabbt 
och enkelt mata in numerisk data. 

Smala tangenter med saxdesign ger en tyst och bekväm skrivupplevelse, 
och tillsammans med fyra tangenter för kortkommandon förbättrar de 
effektiviteten ytterligare. En pålitlig Plug-and-Play-anslutning med USB-A-
kabel betyder att inga batterier eller drivrutinsinstallationer behövs. 

Egenskaper inkluderar:

• Numerisk knappsats med 21 tangenter och fyra tangenter för 
kortkommandon

• Tangenter med saxdesign är tunna, responsiva och tysta

• Perfekt komplement till vårt Dubbelt trådlöst kompakt tangentbord för 
flera enheter (K75502)

• Num Lock-indikator

• Plug-and-Play-anslutning med USB-A-kabel

• Fotplattor med halkskydd

• Kompatibel med Windows, macOS och Chrome OS (vissa 
kortkommandon är endast kompatibla med Windows)

• Tre års garanti



Produktblad
blad

Numerisk knappsats med 21 
tangenter och fyra tangenter 
för kortkommandon

Ett smart tillägg till bärbara 
datorer eller tangentbord 
som inte har ett numerisk 
tangentbord och ett perfekt 
komplement till vårt 
Dubbelt trådlöst kompakt 
tangentbord för flera enheter 
(K75502). Kortkommandon 
gör det möjligt att ange ofta 
använda kommandon med 
en knapptryckning (vissa 
kortkommandon är endast 
kompatibla med Windows).

Tangenter med saxdesign

Tangenter med saxdesign 
erbjuder en responsiv och tyst 
skrivupplevelse.

Num Lock-indikator

Ger en visuell referens för 
effektivare skrivning.

Plug-and-Play-anslutning  
med USB-A-kabel

Ger pålitlig prestanda 
utan behov av batterier 
eller att behöva installera 
programvara.

Fotpanel med halkskydd

Håll knappsatsen stabil och 
på plats.

Kompatibilitet

Kompatibel med Windows, 
macOS och Chrome OS (vissa 
kortkommandon är endast 
kompatibla med Windows).

Tre års garanti

Lita på att Kensington skyddar 
dig.

3 års
garanti
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Tekniska  
specifikationer

Kabelansluten numerisk knappsats 
Artikelnummer: K79820WW | UPC-kod: 085896798200

Systemkrav

Anslutning 1 x USB-A-port

Operativsystem som stöds  Windows®, macOS® Chrome OS™ 
*Vissa funktioner är endast tillgängliga i Windows

Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: 88 mm (3,46 tum) 
Längd: 125 mm (4,92 tum) 
Höjd: 22 mm (0,86 tum)

Enhetens vikt 85 g (0,18 pund)

Färg Svart

Kabellängd 90 cm (35,43 tum)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Kartong för detaljhandel

Förpackningens mått  Bredd: 105 mm (4,13 tum) 
Längd: 155 mm (5,31 tum) 
Höjd: 29 mm (1,14 tum)

Förpackningens vikt 0,125 kg (0,27 pund)

Ytterförpackning 20 st

Förpackningens innehåll  Numerisk knappsats, instruktionsguide, garantikort  
och överensstämmelseblad

Effekt och miljöförhållanden 

Batteri Inget

Arbetstemperatur  0 till 45 ˚C (-32 till 113 ˚F)

Förvaringstemperatur   -15 till 60 ˚C (-5 till 140 ˚F)

Relativ luftfuktighet   0 % till 90 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse  FCC, CE, ICES, VCCI

garanti   3 års begränsad garanti

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 
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