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Typen, wassen, 
spoelen, 
herhalen.

We moeten nu meer dan ooit tevoren waakzaam zijn om oppervakken die door 
meerdere mensen worden aangeraakt schoon en ontsmet te houden. Het 
Pro Fit® Wired Washable Keyboard maakt dat makkelijker. Door het robuuste, 
waterbestendige ontwerp kunt u dit hele full-size toetsenbord met 105 toetsen 
eenvoudig besproeien, afwassen of afspoelen. Het kan veilig ondergedompeld 
worden en is bestand tegen reinigingssprays dankzij een dunne membraan die de 
interne onderdelen beschermt en droog houdt*. En omdat de toetsen met lasers 
geëtst zijn, kunnen ze tegen water en oplosmiddelen en blijven ze duidelijk leesbaar. 
Geweldig voor het opruimen van gemorste vloeistoffen. Een bekabelde USB-
connectie levert betrouwbare prestaties zonder batterijen. Werkt met Windows 10, 
8.1, 8, 7; en macOS® 10.6 en nieuwer. 3 jaar beperkte garantie.

• Het robuuste, waterdichte en afwasbare ontwerp is bestand tegen morsen en 
eenvoudig te reinigen (dompel de USB-connector niet onder)

• Bestand tegen onderdompelen en het veelvuldig reinigen met reinigingsspray

• IPX6-classificatie

• Betrouwbare USB-aansluiting met kabel, zodat er geen batterijen nodig zijn

• Full-size lay-out met 105 toetsen en numeriek toetsenblok

• Met laser geëtste toetsen

• Compatibel met Windows 10, 8.1, 8, 7 en macOS® 10.6 en nieuwer

• 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. © 2021 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT30778NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 
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Waterdicht toetsenbordontwerp
Volledig afwasbaar, bestand tegen 
morsen en makkelijk schoon te 
maken (Dompel de USB-connector niet 

onder.)

Bekabelde USB-connectie
Betrouwbare prestaties zonder 
batterijen.

Full-size toetsenbord 
Full-size lay-out met 105 toetsen in 
zes rijen en numeriek toetsenblok.

Met laser geëtste toetsen
Zeer leesbare letters slijten niet. 

Compatibel
Werkt met Windows 10, 8.1, 8, 7; 
en macOS® 10.6 en nieuwer.

3 jaar beperkte garantie
Gemaakt om lang mee te gaan; dit 
zou wel eens het laatste toetsenbord 
kunnen zijn dat u koopt en we 
vervangen of repareren het als iets
in de eerste 36 maanden mis gaat.

3 jaar
Beperkte garantie



Poort 1x type A USB-poort

Besturingssysteem Windows 10, 8.1, 8, 7 en macOS® 10.6 en nieuwer

Eigenschappen

Lay-out van toetsenbord 105 toetsen

IPX6-classificatie Beschermd tegen reiniging 
met krachtige waterstralen

Afmetingen product

Afmetingen product (eenheid)  Breedte: 168,7 mm 
Lengte: 451,7 mm 
Hoogte: 32,7 mm

Verpakking

Afmetingen verpakking (eenheid)  Breedte: 285,9 mm 
Lengte: 457,2 mm 
Hoogte: 35,1 mm

Gewicht verpakking (eenheid) 0,73 kg

Afmetingen verpakking (doos)  Breedte: 190,5 mm 
Lengte: 477 mm 
Hoogte: 215,9 mm

Gewicht verpakking (doos) 4,17 kg

Masterverpakking 5pcs

Inhoud verpakking  Afwasbaar toetsenbord, instructiehandleiding, 
garantiekaart en complianceblad.

Land van oorsprong,  
juridische vereisten en garantie

Land van herkomst China

Garantie 3 jaar beperkt
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