
All-in-One Media Keyboard

Inbyggd styrplatta med 

multitouchstöd

Anpassningsbara medieknappar1

Trådlöst (USB)



Luta dig tillbaka och få mer gjort
All-in-One Media Keyboard passar utmärkt både i vardagsrummet och på kontoret. Det har en 
tangentuppsättning i full storlek och en inbyggd styrplatta med multitouchstöd – skriv, svep, dra, zooma och 
klicka hur du vill. Med de anpassningsbara medieknapparna kan du snabbt och smidigt hantera musik, foton 
och filmer. Tangentbordet har en hållbar design och är avsett att tåla både törnar och spill. All-in-One Media 
Keyboard är allt du behöver för att kunna skriva och navigera bekvämt.

Funktioner
Inbyggd styrplatta med multitouchstöd 
för bekväm navigering
Anpassningsbara medieknappar för 
snabbare åtkomst till ditt innehåll1

Trådlös anslutning (USB)
Hållbart och spilltåligt
Lättåtkomliga volymkontroller
Grundläggande tangentbordsfunktioner 
fungerar även med vissa USB HID-
kompatibla Smart TV och spelkonsoler2

Systemkrav

Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.11, Windows RT och Windows 7

2,4 GHz (tillverkarspecifik)

Windows 150 MB

2 alkaliska AAA-batterier (medföljer)

Begränsad maskinvarugaranti: www.microsoft.com/hardware/warranty

1Avancerade funktioner är inte tillgängliga på alla enheter. Kompatibilitetsrelaterad information finns på: microsoft.com/hardware/compatibility
Anpassningsfunktionerna kräver nedladdning av programvaran Mouse & Keyboard Center.  
Acceptera licensvillkoren för programvaran på: microsoft.com/hardware/downloads
Bredbandsanslutning krävs. Avgifter kan tillkomma.

2Läs dokumentationen för din Smart TV eller spelkonsol om du vill ha mer information om kompatibilitet med USB HID-kompatibla tangentbord.
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Uppskattat pris i handeln
XX,XX USD

UPC-kod
XXXXXXXXXXXX

Ett produktpaket
Vikt: 0,63 kg
Mått: L: 37,9 cm × B: 14,3 cm × D: 3,7 cm
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