Product
Sheet

Pro Fit® Bluetooth® compacte muis
Artikelnummer: K74000WW | UPC-code: 085896740001

De handige,
comfortabele
en makkelijk
mee te nemen
Bluetooth®-muis

De handige, comfortabele en makkelijk mee te nemen Pro Fit®
Bluetooth® compacte muis biedt twee modi voor Bluetoothverbinding (3.0 of 5.0). Een groter gebruiksbereik voor
computerapparaten met Bluetooth is niet mogelijk. Functies zijn
onder andere platformoverkoepelende compatibiliteit, indicator voor
koppelen en laag batterijniveau, dubbelhandig ontwerp met drie
knoppen, geluidloos klikken en een garantie van drie jaar.
Functies zijn onder andere:
• Twee modi voor Bluetooth-verbinding (3.0 of 5.0) voor volledige
compatibiliteit met computerapparaten met Bluetooth.
• Compatibel met Windows, MacOS en ChromeOS
• Indicator voor koppelen met Bluetooth en voor een laag
batterijniveau
• Comfortabel, dubbelhandig ontwerp met drie knoppen
• Geluidloze knoppen
• Drie jaar 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 n
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respectieve eigenaren. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT29505NL

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

Product
Sheet

Pro Fit® Bluetooth® compacte muis
Artikelnummer: K74000WW | UPC-code: 085896740001

Uitgerust met twee modi voor
Bluetooth-verbinding (3.0 of 5.0)
voor volledige compatibiliteit met
computerapparaten met Bluetooth.
Verbinden zonder een waardevolle
USB-poort te gebruiken

Platformoverkoepelende
compatibiliteit werkt met de
besturingssystemen Windows, Mac
en Chrome.

Met een indicator voor koppelen
via Bluetooth en voor een laag
batterijniveau weet u wanneer het
koppelen is gelukt en wanneer u de
batterij moet vervangen. Zo wordt u
nooit verrast.

3 jaar
Beperkte garantie

Een comfortabel, dubbelhandig
ontwerp met drie knoppen en een
scrollwiel geeft zowel rechts- als
linkshandige gebruikers de vrijheid
om het meeste uit hun muis te
halen. Bovendien is de muis zodanig
vorm gegeven dat deze langere
tijd kan worden gebruikt zonder
pijnklachten te veroorzaken.

Geluidloos klikken zorgt voor een
soepele, ononderbroken bediening.

Een garantie van 3 jaar betekent
geen zorgen: u weet dat u dekking
heeft van Kensington.
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Systeemvereisten
Ondersteunde
besturingssystemen

Windows/MacOS/Chrome OS

Draadloze technologie

Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

Draadloze werkafstand

tot 10 meter

Afmetingen product

 reedte: 58,32 mm
B
Lengte: 96,4 mm
Hoogte: 32,6 mm

Gewicht eenheid

54,4 ± 5 gr

Type verpakking

retaildoos

Afmetingen verpakking

 reedte: 43 mm
B
Lengte: 112 mm
Hoogte: 85 mm

Verpakkingsgewicht

0,14 kg

Hoofddoos

10 stks.

Pakketinhoud

Muis, 1 AA*-batterij, instructiegids,
garantiekaart en complianceblad

Batterijen

1* AA
Levensduur batterijen: 18 maanden
*Batterijduur is afhankelijk van
gebruiksomstandigheden

Bedrijfstemperatuur

0 tot 40° C

Opslagtemperatuur

-20 tot 60 °C

Relatieve luchtvochtigheid

0% tot 95% niet-condenserend

Land van oorsprong

Taiwan (VS), China (ROW)

Certificering en conformiteit

FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

Garantie

3 jaar beperkte garantie

Connectiviteit

Productafmetingen

Afmetingen verpakking

Voeding en gebruiksomgeving

Land van oorsprong,
juridische vereisten en garantie
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