
Produkt-
ark

Kablet numerisk tastatur 
Varenummer: K79820WW | UPC-kode: 085896798200

Øk effektiviteten 
og produktiviteten.

For deg som jobber med tall, er et dedikert numerisk tastatur utrolig viktig for 

å jobbe effektivt og produktivt. Flere jobber og lærer hjemmefra, men mange 

bærbare datamaskiner og kompakttastaturer har ikke et numerisk tastatur. 

Det kablede numeriske tastaturet er et perfekt tilbehør til vårt toveis trådløse 

kompakttastatur for flere enheter (K75502PN) og kan brukes både med 

Windows, Mac og Chrome OS for å taste inn talldata raskt og enkelt. 

Tynne saksetaster gir en stille og komfortabel tasteopplevelse sammen 

med fire snarveitaster som øker effektiviteten ytterligere. En pålitelig USB-A 

Plug-and-Play-tilkobling betyr at det ikke er nødvendig med batterier eller 

installasjon av drivere. 

Egenskaper:

• Numerisk tastatur med 21 taster, inkludert 4 snarveitaster

• Saksetastene er slanke, responsive og stille

• Perfekt tilbehør til vårt toveis trådløse kompakttastatur for flere enheter 
(K75502PN)

• Num Lock-indikator

• Plug-and-Play kablet USB-A-tilkobling

• Antiskli underside

• Kompatibel med Windows, macOS og Chrome OS (noen snarveitaster er 
bare Windows-kompatible)

• Tre års garanti



Produkt-
ark

Numerisk tastatur med 

21 taster, inkludert 4 

snarveitaster

Et smart tilskudd til en 

bærbar datamaskin eller 

et tastatur som mangler 

numerisk tastatur, og et 

perfekt tilbehør til vårt toveis 

trådløse kompakttastatur for 

flere enheter (K75502PN). 

Snarveitastene gjør at 

du kan utføre ofte brukte 

kommandoer med ett 

tastetrykk (noen snarveitaster 

er bare Windows-kompatible).

Saksetaster

Slanke saksetaster gir 

en responsiv og stille 

tasteopplevelse.

Num Lock-indikator

Gir et visuelt signal for mer 

effektiv tasting.

Plug-and-Play kablet 

USB-A-tilkobling

Leverer pålitelig ytelse uten 

behov for batterier eller 

installasjon av programvare.

Antiskli underside

Holder tastaturet stabilt og 

på plass.

Kompatibilitet

Kompatibel med Windows, 

macOS og Chrome OS 

(noen snarveitaster er bare 

Windows-kompatible).

Tre års garanti

Ta det helt med ro og vit at du 

er dekket av Kensington.

3 års
garanti
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Tekniske 
spesifikasjoner

Kablet numerisk tastatur 
Varenummer: K79820WW | UPC-kode: 085896798200

Systemkrav

Tilkobling: 1 x USB-A-port

Operativsystemer som støttes:  Windows®, macOS® Chrome OS™ 
*Noen funksjoner er bare tilgjengelige i Windows

Dimensjoner

Mål:  Bredde: 88 mm (3,46”) 
Lengde: 125 mm (4,92”) 
Høyde: 22 mm (0,86”)

Vekt: 85 g (0,18 lb)

Farge: Svart

Lengde på kabel: 90 cm (35,43”)

Emballasjemål

Emballasjetype: Detaljhandelsforpakning

Mål:  Bredde: 105 mm (4,13”) 
Lengde: 155 mm (5,31”) 
Høyde: 29 mm (1,14”)

Vekt: 0,125 kg (0,27 lb)

Ytterkartong: 20 stk.

Innhold:  Numerisk tastatur, brukerveiledning, garantikort  
og samsvarsark

Strøm og miljø 

Batteri: Ingen

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

Oppbevaringstemperatur:   -15 til 60 ˚C (5 til 140 ˚F)

Relativ fuktighet:   0 % to 90 % ikke-kondenserende

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland: Kina

Sertifiseringer og samsvar:  FCC, CE, ICES, VCCI

Garanti:   3 års begrenset garanti

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet 
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FOR MER INFORMASJON: contact@kensington.com 


