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BEZPRZEWODOWA PODŚWIETLANA MINI KLAWIATURA
SMART
Model : BEZPRZEWODOWA PODŚWIETLANA MINI KLAWIATURA SMART
Producent : KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA MINI
Urządzenie mimo małych rozmiarów, posiada pełną klawiaturę QWERTY oraz klawisze
funkcyjne, a także touchpad do kierowania kursorem. Czułość touchpada można
zmieniać w zakresie 3 poziomów i dostosować do indywidualnych oczekiwań oraz
potrzeb. Pozwoli to na precyzyjne sterowanie i sprawną obsługę urządzeń, a więc
przeglądanie zasobów Internetu i zarządzanie multimediami. Klawiatura posiada
funkcję podświetlenia LED. Do wyboru są trzy kolory: czerwony, zielony i niebieski.
Dzięki temu można korzystać z urządzenia nawet przy ograniczonym oświetleniu bądź
w całkowitej ciemności.
Klawiatura sprawdzi się idealnie nie tylko w domu do obsługi smart TV, czy innych
centrów multimedialnych, ale także na wyjazdach, gdzie zapewni komfort sterowania
telewizorem z najbardziej wygodnej pozycji. Będzie również funkcjonalnym akcesorium
na konferencjach, gdzie posłuży do zdalnego sterowania prezentacją.

PEŁNE QWERTY I KLAWISZE FUNKCYJNE &#8211; urządzenie jest wygodne i w
pełni funkcjonalne dzięki pełnemu zakresowi QWERTY oraz klawiszom funkcyjnym,
które zapewniają swobodne poruszanie się po Internecie i umożliwiają sprawne
sterowanie multimediami.
CZUŁY TOUCHPAD Z REGULACJĄ DPI &#8211; wbudowany touchpad umożliwia
sterowanie kursorem myszy z poziomu klawiatury; 3 poziomy DPI pozwolą na idealne
dopasowanie czułości do indywidualnych potrzeb; prosta regulacja czułości poprzez
wciśnięcie klawisza funkcyjnego i spacji.
SPECYFIKACJA &#8211; wymiary (dł/szer/wys) 10,5/14,5/1,7cm, waga 150g;
kompatybilne systemy Android, Windows; zasięg ok. 10m.
PODŚWIETLANA &#8211; urządzenie posiada funkcję podświetlenia wszystkich
klawiszy w 3 kolorach: czerwony, zielony, niebieski; umożliwia to jego sprawne
użytkowanie przy ograniczonym oświetleniu bądź w całkowitej ciemności.
SZEROKIE ZASTOSOWANIE &#8211; klawiatura działa na zasadzie Plug&Play, a
więc jest gotowa do użycia zaraz po podłączeniu; obsługuje większość urządzeń
elektronicznych działających na aktualnie stosowanych systemach operacyjnych
(Windows, Android), smartTV, konsole do gier.
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Duża liczba multimedialnych urządzeń elektronicznych, które są obecnie w
powszechnym użyciu, powoduje, że wymagane są funkcjonalne akcesoria pomagające
w ich sprawnej obsłudze. Mini klawiatura bezprzewodowa jest urządzeniem, które nie
zajmuje dużo miejsca, jest bardzo poręczna, a przy tym posiada pełen zakres klawiszy
potrzebnych do łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu oraz uruchamiania
dodatkowych funkcji. Jest optymalnym rozwiązaniem do obsługi telewizorów z funkcją
smartTV, smartfonów, tabletów oraz przystawek smartTV z systemem Android, konsol
multimedialnych oraz komputerów stacjonarnych i przenośnych z systemem Windows.

Urządzenie działa w technologii bezprzewodowej 2.4GHz, co pozwala na wygodną
obsługę nawet z dużej odległości. Klawiatura wyposażona jest w wymienną baterię
akumulatorową 3.7V 1080mAh, którą można ładować bezpośrednio w urządzeniu przy
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pomocy znajdującego się w zestawie kabla microUSB-USB.
Podłączenie do obsługiwanych urządzeń odbywa się poprzez wpięcie małego
przekaźnika bezprzewodowego, który w trakcie przenoszenia klawiatury można
schować wewnątrz obok baterii. Dzięki temu ma on swoje miejsce i nie zgubi się nawet
w dłuższej podróży. Urządzenie działa na zasadzie Plug&Play, a więc nie wymaga
instalowania dodatkowych sterowników. Jest gotowe do działania niemal natychmiast
po podłączeniu.
Klawiatura jest kompatybilna z większością systemów i urządzeń elektronicznych
opartych na systemach Android oraz Windows. Pozwala na obsługę komputerów
stacjonarnych i laptopów, a także telewizorów (np. Android TV, Google TV), konsoli do
gier (np. XBOX360, PS), komputerów HTPC, urządzeń IPTV i innych sprzętów
elektronicznych obsługujących OTG (np. tablety, smartfony z przejściówką OTG).
SPECYFIKACJA:
kolor: czarny
kolor podświetlenia: czerwony, zielony, niebieski
zasilanie: bateria BL-5C 1020mAh 3.7V (ładowanie przez kabel microUSB-USB)
wspiera: Android TV Box, Google TV Box, Smart TV, PS, XBOX
kompatybilne systemy: Android, Windows
zasięg: ok. 10m
wymiary (dł/szer/wys): 10,5/14,5/1,7cm
długość kabla: 30cm
waga: 135g
waga z opakowaniem: 150g
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W ZESTAWIE:
klawiatura
odbiornik bezprzewodowy USB
bateria akumulatorowa BL-5C 1080mAh 3.7V
kabel microUSB-USB
Produkt nowy, oryginalnie zapakowany.
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Cena : 37,00 zł Brutto ( 30,08 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 październik 2018
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