
 

Logitech® Wireless Keyboard K360
Logitech® Wireless Keyboard K360. Mooi en toch handig. En ook nog compact. Krijg meer
comfort met uw laptop of netbook en een vertrouwde indeling in een ruimtebesparend
ontwerp dat ongeveer 20% kleiner is dan onze standaardtoetsenborden. Er zijn praktisch
geen problemen dankzij de batterijlevensduur van 3 jaar* en de plug-and-play installatie
die maar enkele seconden duurt. Uw favoriete handelingen bevinden zich binnen
handbereik dankzij de zes internet- en mediasneltoetsen en de 12 programmeerbare F-
toetsen. ** Geavanceerde draadloze 2.4GHz-verbinding van Logitech biedt de
betrouwbaarheid van een draad met het gemak en de vrijheid van draadloos. Dit alles in
een kleine Logitech Unifying-ontvanger die klein genoeg is om op uw laptop aangesloten
te blijven en waar u compatibele apparaten op kunt aansluiten. * Levensduur van de
batterijen in het toetsenbord is berekend op basis van een geschatte 2 miljoen
toetsaanslagen per jaar in een kantooromgeving. Gebruikerservaring kan variëren. **
Logitech SetPoint™-software (Windows®) vereist voor het programmeren van de toetsen;
kan via www.logitech.com/downloads worden gedownload.

Functie
Logitech® Wireless Keyboard K360

Mooi en toch handig. En ook nog compact.

- Meer typecomfort in een ruimtebesparend ontwerp

- Batterijlevensduur van 3 jaar en een eenvoudige set-up betekent geen gedoe

- Rechtstreeks toegang tot uw favoriete handelingen

* Levensduur van de batterijen in het toetsenbord is berekend op basis van een geschatte
2 miljoen toetsaanslagen per jaar in een kantooromgeving. Gebruikerservaring kan
variëren.

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

Inhoud van de doos
Toetsenbord

USB-ontvanger

2 AA-batterijen (al geplaatst)

Handleiding

3 jaar fabrieksgarantie en volledige
productondersteuning

Logistieke gegevens 
  Weight: 0.77 kg
Width: 17 cm
Height/depth: 4 cm
Length: 40 cm

Meer comfort en een vertrouwde lay-out in een compact ontwerp
Bent u het zat om over uw laptop gebogen te zitten om te typen? Dankzij dit compacte
toetsenbord kunt u comfortabeler typen met een indeling die u gewend bent. En het
toetsenbord is ongeveer 20% kleiner dan onze standaardtoetsenborden waardoor het
overal in past: uw kantoor, uw woonkamer of waar u ook uw computer gebruikt.
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Gebruiksvriendelijk ontwerp met
een batterijlevensduur van 3 jaar*,
batterijen die al geplaatst zijn en
een plug-and-play installatie
Eenvoud op zijn best. Met een
batterijlevensduur van drie jaar is het
vervangen van batterijen vrijwel overbodig.*
De installatie is bovendien een makkie. U
sluit gewoon de ontvanger aan, trekt aan het
batterijlipje en u kunt meteen smileys
doorsturen naar uw vrienden.

Zes sneltoetsen en 12
programmeerbare F-toetsen**
Wilt u het volume van een Youtube™-video
harder zetten? Of meteen surfen naar
Amazon® of uw Facebook®-pagina? U hebt
dit allemaal binnen handbereik met 6
sneltoetsen en 12 programmeerbare F-
toetsen** voor rechtstreekse toegang tot het
internet, e-mail, afspelen/pauzeren, volume
en meer.

Geavanceerde draadloze 2.4GHz-
verbinding van Logitech®
De geavanceerde, draadloze 2.4GHz-
verbinding van Logitech® biedt de
betrouwbaarheid van een draad met het
gemak en de vrijheid van draadloos: snelle
gegevensoverdracht, vrijwel geen
vertragingen of storingen en 128-bits AES-
codering.

Overige informatie
Technische specificaties
Afmetingen: 380,6 mm x 155,6 mm x 19,3 mm
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