
Pro Fit® kabelanslutet tvättbart tangentbord 
K64407DE (tyska) EAN-kod: 5028252619417 | K64407ES (spanska) EAN-kod: 5028252619431

K64407FR (franska) EAN-kod: 5028252619424 | K64407IT (italienska) EAN-kod: 5028252619448 | K64407PN (hela Norden) EAN-kod: 5028252619455 

K64407WW (internationell engelska) EAN-kod: 5028252619462 | K64407UK (UK engelska) EAN-kod: 5028252619400

Produkt

Blad

Skriv, tvätta, 
skölj, upprepa. 

Idag måste vi vara mer varsamma än någonsin med att hålla vanliga beröringsytor 

rena och desinficerade. Pro Fit® kabelanslutet tvättbart tangentbord gör det enklare. 

Dess robusta och vattentäta design gör det enkelt att spreja, tvätta eller skölja hela 

tangentbordet med 104 tangenter. Det tål både nedblötning och återkommande 

sprejrengöring tack vare ett tunt membran som skyddar de interna komponenterna 

och håller dem torra*. Eftersom tangenterna är laseretsade tål de både vatten och 

lösningsmedel samtidigt som de förblir läsbara. En USB-kabelanslutning ger pålitlig 

prestanda utan att batterier behövs. Fungerar med Windows 10, 8.1, 8, 7 och macOS® 

10.6 och senare. 3 års begränsad garanti.

• Robust, vattentät och tvättbar design motstår spill och underlättar rengöring (*sänk 

inte ned USB-kontakten i vätska)

• IPX6 klassad

• Står emot nedblötning och frekvent användning av sprejrengöringsmedel

• Pålitlig USB-anslutning med kabel utan behov av batterier

• Layout i full storlek med 104 tangenter och numerisk knappsats

• Laseretsade tangenter (endast svart version)

• Kompatibelt med Windows 10, 8.1, 8, 7 och macOS® 10.6 och senare

• 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 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2020 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT30778SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 
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Produkt
Blad

Antimikrobiell ABS
Reducerar bakterier som kan orsaka 
fläckar och lukt på tangentbordet.

Kabelanslutet USB-tangentbord i full 
storlek 
Pålitlig prestanda utan att batterier 
behövs. Sexradig layout med 104 
tangenter och numerisk knappsats.

Vattentät tangentbordsdesign
Helt tvättbart, motstår spill och 
underlättar rengöring.  
(Sänk inte ned USB-kontakten i vätska)

Laseretsade tangenter
Mycket läsbara bokstäver försvinner 
inte. 

Kompatibelt
Fungerar med Windows 10, 8.1, 8, 7 
och macOS® 10.6 och senare.

3 års begränsad garanti
Med den treåriga garantin skyddas 
du av Kensington.

3 års
begränsad garanti
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Systemkrav

Port 1x typ A USB-port

Operativsystem Windows 10, 8.1, 8, 7 och macOS® 10.6 och senare

Funktioner

Tangentbordslayout 104 tangenter

IPX6 klassad Skyddad mot rengöring med kraftfulla vattenstrålar

Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: 168,7 mm (6.6 tum) 
Längd: 451,7 mm (17,8 tum) 
Höjd: 32,7 mm (1,3 tum)

Förpackning

Förpackningens mått (enhet)  Bredd: 285,9 mm (11,3 tum) 
Längd: 457,2 mm (18 tum) 
Höjd: 35,1 mm (1,4 tum)

Förpackningens vikt (enhet) 0,73 kg (1,6 lbs)

Förpackningens mått (fodral)  Bredd: 190,5 mm (7,5 tum) 
Längd: 477 mm (18,8 tum) 
Höjd: 215,9 mm (8,5 tum)

Förpackningens vikt (fodral) 4,17 kg (9,2 lbs)

Ytterförpackning 5 st

Förpackningens innehåll  Tvättbart tangentbort, instruktionsguide, 
garantikort och överensstämmelseblad.

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Garanti 3 års begränsad

Tekniska  
specifikationer
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