
All-in-One Media Keyboard

Geïntegreerde 

multi-touch trackpad

Handige mediatoetsen1

Draadloos (USB)



De informatie in dit document is aan verandering onderhevig. Dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Microsoft geeft aan de hand van dit 
document geen garanties, bedoeld of onbedoeld.

www.microsoft.com/hardware

Beschikbaarheidsdatum: 
  14 mei 2014

SKU-nummer: 
  N9Z-00022    

Verwachte verkoopprijs: 
  € 39,90

Barcode: 
  885370738063

Enkele retailverpakking: 
   Gewicht: 630 g 

Afmetingen: 143 x 379 x 37 mm  
(h x b x d)

Systeemvereisten

Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.11, Windows RT of Windows 7

2,4 GHz draadloze technologie

Windows 150 MB

2 AAA-alkalinebatterijen inbegrepen

Beperkte hardwaregarantie: www.microsoft.com/hardware/warranty

1Geavanceerde functionaliteit niet met alle apparaten. Bekijk de compatibiliteitsinformatie op: microsoft.com/hardware/compatibility
Voor het instellen van toetsen is de softwaredownload Mouse & Keyboard Center benodigd.
Je dient akkoord te gaan met softwarelicentievoorwaarden op: microsoft.com/hardware/downloads
Breedband benodigd. Hiervoor kunnen additionele kosten in rekening worden gebracht.

2Lees de productinformatie van je smart-tv of gameconsole om te bepalen of deze compatibel is met USB HID-toetsenborden.

© 2014 Microsoft. Microsoft, het Microsoft-logo, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep. 

Leun achterover en doe meer
Het All-in-One Media Keyboard is het ideale apparaat voor je woonkamer of kantoor aan huis. Het toetsen-
bord beschikt over toetsen van normaal formaat en een geïntegreerde multi-touch trackpad, om  
eenvoudig te typen, vegen, slepen en zoomen. En dankzij de handige, instelbare mediatoetsen, heb je 
direct toegang tot het internet, je favoriete muziek, foto’s en films. Het toetsenbord is degelijk ontworpen, 
dus je hoeft je niet meteen zorgen te maken als je hem stoot, laat vallen of er iets op morst. Het All-in-One 
Media Keyboard is precies wat je nodig hebt om comfortabel te typen en moeiteloos te navigeren.

Kenmerken
Geïntegreerde multi-touch trackpad voor 
moeiteloze navigatie
Handige mediatoetsen geven je met een 
druk op de knop toegang tot je media1

Draadloze verbinding (USB)
Duurzaam, morsbestendig ontwerp
Volumebediening toegankelijk geplaatst 
voor eenvoudige bediening
Basisfunctionaliteit toetsenbord werkt met 
bepaalde smart-tv’s en gameconsoles die 
compatibel zijn met USB HID2


