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Geavanceerde encryptie via een draadloze verbinding
Met deze combinatie ben je verzekerd van een veilige draadloze verbinding. Alles wat je typt 
wordt direct versleuteld, en via een draadloos signaal naar de computer verstuurd. Het toetsen-
bord is voorzien van handige sneltoetsen en een comfortabele polssteun met structuur.  
De nauwkeurige muis kan worden gebruikt door links- en rechtshandigen, en beschikt over  
zijgrepen en een kantelwiel om horizontaal te scrollen.
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Voor het gebruik van de Microsoft Wireless Desktop 2000 heb je het volgende nodig:

Voor een pc met Windows:
- Windows® 7, Windows Vista® of Windows® XP
- 100 MB vrije schijfruimte
- Cd-romspeler
- 2 AAA- en 2 AA-batterijen (inbegrepen)

Voor Mac:
- Mac OS X 10.4-10.6x
- 30 MB vrije schijfruimte
- Usb-aansluiting
- 2 AAA- en 2 AA-batterijen (inbegrepen)

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

Tekst voor schapkaart
Toetsenbord met encryptie
De Wireless Desktop 2000 maakt gebruik van de 
Advanced Encryption Standard (AES). Dit helpt bij het 
beschermen van persoonlijke en zakelijke gegevens, 
doordat alles wat je typt met 128-bit encryptie wordt 
versleuteld.

Comfortabele polssteun met structuur
Laat je polsen comfortabel rusten op een polssteun die 
aanvoelt als een kussen.

Comfort en controle voor beide handen
Ervaar het comfort van deze muis, met verbeterde 
zijgrepen voor een preciezere besturing, een vorm die 
perfect in beide handen past en een kantelwiel waarmee 
gemakkelijk zijwaarts kan worden gescrold.

Werkt op praktisch elke ondergrond – thuis, op kantoor 
en onderweg.1

Taakbalkfavorieten voor Windows® 7
Open programma’s op de taakbalk met handige 
sneltoetsen.

3 jaar beperkte hardwaregarantie2

1  BlueTrack-technologie werkt niet op helder glas of spiegelende 
ondergronden.

2  Beperkte garantie en licentieovereenkomst beschikbaar op:  
www.microsoft.com/hardware/warranty
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Beschikbaarheidsdatum: 9 juni 2011
Verwachte verkoopprijs: € 39,99
SKU-nummer: M7J-00015
Barcode: 885370252743
Afmeting verpakking (mm, hxbxd): 217x550x264
Aantal in verzenddoos: 5


