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 Algemene omschrijving
 Het Natural Ergonomic Keyboard 4000 is de nieuwste 
innovatie binnen de bestverkopende lijn ergonomische 
toetsenborden van Microsoft. Dit toetsenbord heeft een 
nieuwe hellingshoek van 14 graden en een speciaal 
ontwikkeld ‘meeuwensilhouet’-ontwerp. De lay-out 
is gebaseerd op het bekende Natural toetsenbord en 
verkleint de afstand tussen de toetsen en de vingers. 
Hierdoor hoeft de gebruiker minder te strekken, 
onnodige bewegingen worden voorkomen en tegelijk 
wordt een natuurlijkere typehouding gestimuleerd. 
Het toetsenbord kan ook worden voorzien van een steun 
die het toetsenbord onder een hoek van 7 graden naar 
achteren laat afl open. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
hierdoor een betere houding voor de armen en polsen 
wordt gestimuleerd terwijl de typesnelheid wordt 
verhoogd en het aantal typefouten afneemt.

 Productkenmerken
 Het geavanceerde ergonomische ‘meeuwensilhouet’-
ontwerp van het nieuwe Natural Ergonomic Keyboard
4000 biedt het ultieme comfort achter de computer. 
De zachte handpalmsteun is zeven mm hoger dan het
toetsenbord, waardoor de polsen in een aangenamere
hoek komen te staan. De vooruit- en achteruit-toetsen 
bieden een handiger bediening van de pc. Met de 
zoomregelaar in het centrum van het toetsenbord 
kunnen digitale foto’s en documenten met slechts één 
toetsindruk worden bewerkt. De ‘My Favorites’-toetsen, 
zijn net zo gemakkelijk toe te wijzen als de voorkeuze-
toetsen van een autoradio. Ook de verbeterde 
functietoetsen en programmeerbare sneltoetsen 
bieden gebruiksgemak met één druk op de knop.

 Stap over op superieur comfort met dit baanbrekende ontwerp
 Microsoft’s Natural® Ergonomic Keyboard 4000 is het eerste toetsenbord met een revolutionair 
ergonomisch ontwerp. Het comfortabelste ergonomische toetsenbord van Microsoft tot nu toe 
heeft een schuine hoek van 14 graden en een speciaal ontwikkeld ‘meeuwensilhouet’-ontwerp. 
Het is voorzien van handige en tijdbesparende eigenschappen, zoals een zoomregelaar en 
‘My favorites’-toetsen.

 Microsoft® Natural Ergonomic Keyboard 4000

TOETSENBORDEN



 Microsoft® Natural Ergonomic Keyboard 4000

 Systeemvereisten
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Om het Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 te gebruiken, heb je het volgende nodig:

Voor een PC met Windows:
-  Pentium 233MHz of snellere processor.
-  Microsoft Windows® XP Professional, 

Microsoft Windows® 7 of Windows Vista®.
-  128 MB RAM.
-  100 MB vrije harde-schijfruimte.
-  Cd-romspeler.
-  vrije PS/2- of USB-poort.

Voor Macintosh:
-  Mac OS X 10.1.5 tot 10.3.X (OS X 10.0 wordt 

niet ondersteund).
-  30 MB vrije harde-schijfruimte.
-  Cd-romspeler.
-  Vrije USB-poort.

Aanvullende systeemvereisten
• Internet-sneltoetsen worden ondersteund voor gebruik met:
 -  PC met Windows: Microsoft Internet Explorer versie 5.0 of later; 

MSN® Explorer versies 7.0 of 8.0; Netscape Navigator versies 
6.1, 6.2 of 7.0 en AOL versies 7.0, 8.0 of 9.0.

 -  Macintosh: ondersteunde webbrowsers (alleen met software 
geïnstalleerd): Apple Safari 1.2, Microsoft Internet Explorer 5.2.3, 
MSN® Explorer 4, Netscape Navigator 7, Mozilla Firefox 1.0, 
Opera 7.

• Multimedia-sneltoetsen worden ondersteund voor gebruik met:
 -  PC met Windows: versies van Microsoft CD Player, Microsoft 

Deluxe CD, Microsoft Windows Media® Player en bepaalde 
versies van andere populaire mediaspelers en browsers.

 - Voor Macintosh: iTunes.

Hoge resolutie beeldmateriaal kun je downloaden van www.msentertainment.nl

 Productgegevens

 Tekst voor schapkaart
 •  Nieuw, geavanceerd en ergonomisch 

meeuwensilhouet-ontwerp.
• Makkelijk toegankelijke vooruit- en achteruit-

toetsen.
•  Zoomregelaar voor moeiteloze bewerking van 

digitale foto’s en documenten.
•  ‘My Favorites’-toetsen met praktische toets 

‘Show Favorites’.
•  Verbeterde functietoetsen, gegroepeerd op basis 

van gebruikspatronen.
•  Programmeerbare sneltoetsen, voor onder meer 

e-mail, Web/Home en Search.

 Beschikbaarheidsdatum:  Reeds beschikbaar
Verwachte verkoopprijs: € 54,99
SKU-nummer:  B2M-00006
Barcode:  882224015226
Afmeting verpakking (mm, hxbxd):  441,33 x 544,51 x 315,91
Aantal in verzenddoos:  5
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