
 

Logitech® Wireless Combo MK220
Logitech® Wireless Combo MK220. De compacte toetsenbord-muiscombinatie met alle
toetsen die u nodig heeft. Het toetsenbord is zo'n 36% kleiner dan een
standaardtoetsenbord, maar heeft alle standaardtoetsen. U krijgt een betrouwbare
draadloze verbinding tot op 10 meter afstand, met bijna geen vertragingen of
onderbrekingen, zelfs in de drukste draadloze omgevingen.* Dankzij een
batterijlevensduur van 24 maanden voor het toetsenbord en 5 maanden voor de muis, en
een automatische slaapstand, hoeft u zich maandenlang geen zorgen te maken over het
vervangen van batterijen.** Deze combinatie staat goed in uw interieur, dankzij het
gestroomlijnde, minimalistische ontwerp. Dankzij de eenvoudige set-up zonder software
kunt u gelijk gaan twitteren, bloggen en chatten. * Het draadloze bereik kan variëren,
afhankelijk van omgevings- en computeromstandigheden. ** Batterijlevensduur kan
variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.

Functie
Logitech® Wireless Combo MK220
De compacte muis-toetsenbordcombinatie met alle toetsen die u nodig heeft
- Ruimtebesparend ontwerp met alle standaardtoetsen
- Betrouwbare draadloze 2.4GHz-verbinding met een bereik van 10 meter*
- Batterijlevensduur van 24 maanden voor het toetsenbord en 5 maanden voor de muis**

* Het draadloze bereik kan variëren, afhankelijk van omgevings- en
computeromstandigheden.
** Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.

Compatibiliteit
Windows® XP, Windows Vista® of
Windows® 7 USB-poort  

Inhoud van de doos
Draadloos toetsenbord
Draadloze muis
USB-ontvanger
2 AAA-batterijen (toetsenbord)
2 AA-batterijen (muis)
Handleiding
3 jaar fabrieksgarantie en volledige
productondersteuning

Logistieke gegevens 
  Weight: 0.6033 kg
Width: 5 cm
Height/depth: 12 cm
Length: 46 cm

Veel kleiner toetsenbordontwerp met alle standaardtoetsen en een
numeriek toetsenblok
Bespaar ruimte zonder iets te moeten missen. Het compacte toetsenbord is zo'n 36%
kleiner dan een standaardtoetsenbord, maar heeft alle standaardtoetsen zodat u nog
steeds even gemakkelijk uw favoriete activiteiten kunt uitvoeren.

                               1 / 2



 

Geavanceerde, draadloze 2.4GHz-
connectiviteit van Logitech® met
een bereik van 10 meter** Het
draadloze bereik kan variëren,
afhankelijk van omgevings- en
computeromstandigheden.
U krijgt een betrouwbare verbinding tot op
10 meter afstand, met bijna geen
vertragingen of onderbrekingen, zelfs in de
drukste draadloze omgevingen, dankzij de
geavanceerde, draadloze 2.4GHz-verbinding
van Logitech®.* En met de 128-bits AES-
toetsenbordcodering blijft uw informatie
veilig. * Het draadloze bereik kan variëren,
afhankelijk van omgevings- en
computeromstandigheden.

Batterijlevensduur van 24 maanden
voor het toetsenbord en 5 maanden
voor de muis**, met automatische
slaapstand** Batterijlevensduur
kan variëren, afhankelijk van
gebruiks- en
computeromstandigheden.
Dankzij een batterijlevensduur van 24
maanden voor het toetsenbord en 5
maanden voor de muis, en een
automatische slaapstand, kunt u
maandenlang video's bekijken op
YouTube™, bijkletsen op Facebook® en
surfen op last.fm zonder u zorgen te maken
over het vervangen van batterijen.** **
Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk
van gebruiks- en computeromstandigheden.

Gestroomlijnd, minimalistisch
ontwerp
Het minimalistische ontwerp staat niet
alleen goed in uw interieur, het heeft ook
een doel. Geen extra ruimte tussen de
toetsen zorgt voor een compacte,
gestroomlijnde look.

Overige informatie
Technische specificaties
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