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Wired Numeric Keypad 
Artikelnummer: K79820WW | UPC-code: 085896798200

Verhoog 
efficiëntie en 
productiviteit.

Voor mensen die met cijfers werken is een apart numeriek toetsenblok 
essentieel om efficiënt en productief te werken. Steeds meer mensen werken 
en studeren vanuit huis, maar veel laptops en compacte toetsenborden 
hebben geen numeriek toetsenblok. 

Met het Wired Numeric Keypad, een perfecte aanvulling op ons Multi-Device 
Dual Wireless Compact Keyboard (K75502), kunnen Windows-, Mac- en 
Chrome OS-gebruikers snel en eenvoudig numerieke gegevens invoeren. 

U typt stil en comfortabel met de dunne platte toetsen en kunt efficiënter 
werken met de vier sneltoetsen. Met de betrouwbare bedrade plug & 
play USB-A-aansluiting hebt u geen batterijen nodig en hoeft u geen 
stuurprogramma's te installeren. 

Producteigenschappen:

• Numeriek toetsenblok met 21 toetsen en 4 sneltoetsen

• Platte toetsen zijn dun, responsief en stil

• Een perfecte aanvulling op ons Multi-Device Dual Wireless Compact 
Keyboard (K75502)

• Num Lock-indicator

• Plug & play bedrade USB-A-aansluiting

• Antislipvoetjes

• Compatibel met Windows, macOS en Chrome OS (sommige sneltoetsen 
zijn alleen compatibel met Windows)

• Drie jaar garantie
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Numeriek toetsenblok met 21 

toetsen en 4 sneltoetsen

Een slimme toevoeging voor 

laptops en toetsenborden 

zonder numeriek toetsenblok 

en een perfecte aanvulling 

op ons Multi-Device Dual 

Wireless Compact Keyboard 

(K75502). Sneltoetsen om 

met één druk op de knop 

veelgebruikte opdrachten te 

geven (sommige sneltoetsen 

zijn alleen compatibel met 

Windows).

Platte toetsen

Dunne platte toetsen voor 

responsief en stil typen.

Num Lock-indicator

Biedt een visueel signaal om 

efficiënter te typen.

Plug & play bedrade USB-A-

aansluiting

Biedt betrouwbare prestaties 

zonder dat u batterijen nodig 

hebt of software hoeft te 

installeren.

Antislipvoetjes

Houden het toetsenblok 

stabiel en op zijn plek.

Compatibiliteit

Compatibel met Windows, 

macOS en Chrome OS 

(sommige sneltoetsen zijn 

alleen compatibel met 

Windows).

Drie jaar garantie

Geen zorgen: u weet dat u 

gedekt bent door Kensington.

3 jaar
garantie
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Technische  
specificaties

Wired Numeric Keypad 
Artikelnummer: K79820WW | UPC-code: 085896798200

Systeemvereisten

Aansluiting 1 x USB-A-poort

Ondersteunde besturingssystemen  Windows®, macOS® Chrome OS™ 
*Sommige functies alleen beschikbaar in Windows

Afmetingen product

Afmetingen eenheid  Breedte: 88 mm 
Lengte: 125 mm 
Hoogte: 22 mm

Gewicht eenheid 85 g

Kleur Zwart

Lengte van de kabel 90 cm

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retail-doos

Afmetingen verpakking  Breedte: 105 mm 
Lengte: 155 mm 
Hoogte: 29 mm

Gewicht verpakking 0,125 kg

Masterverpakking 20 stuks

Inhoud verpakking  Numeriek toetsenblok, instructiehandleiding, 
garantiekaart en complianceblad

Voeding en gebruiksomgeving 

Batterij Geen

Gebruikstemperatuur  0 tot 45 ˚C

Opslagtemperatuur   -15 tot 60 ˚C

Relatieve vochtigheid   0% tot 90% niet-condenserend

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance  FCC, CE, ICES, VCCI

Garantie   3 jaar beperkte garantie

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT36864NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 


