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Ένα πληκτρολόγιο για υπολογιστές... το οποίο λειτουργεί 
επίσης με το tablet και το smartphone σας. 

• Πληκτρολόγιο που σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε παντού
• Επιλογέας Easy-Switch™  
• Συμβατό με PC, Mac, Android και iOS
• Ενσωματωμένη βάση για smartphone

Το πληκτρολόγιο Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 είναι ένα μοναδικό 
πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή σας που είναι συμβατό με διάφορες 
συσκευές... και το οποίο λειτουργεί επίσης με το tablet και το smartphone 
σας. Ο επιλογέας Easy-Switch™ σάς επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 
3 συνδεδεμένων ασύρματων συσκευών Bluetooth, ενώ η ενσωματωμένη 
βάση κρατά το τηλέφωνο ή το tablet στη σωστή γωνία, για να μπορείτε 
να διαβάζετε ενώ πληκτρολογείτε. Θα έχετε στη διάθεσή σας μια 
γνώριμη διάταξη πληκτρολογίου και όλα τα πλήκτρα συντομεύσεων που 
χρησιμοποιείτε περισσότερο, είτε πληκτρολογείτε σε υπολογιστή Windows, 
Mac ή Chrome είτε σε tablet ή smartphone Android ή iOS.
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Προδιαγραφή συσκευασίας Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ασύρματο πληκτρολόγιο
• 2 μπαταρίες ΑAA (προ-εγκατεστημένες)
• Τεκμηρίωση χρήστη
• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και 

πλήρης υποστήριξη προϊόντος

Απαιτήσεις συστήματος
• Υπολογιστές με Bluetooth® ή κινητές 

συσκευές που υποστηρίζουν εξωτερικά 
πληκτρολόγια (προφίλ HID)

• PC: Windows® 7, Windows® 8 
ή νεότερες εκδόσεις

• Mac: Mac OS X ή νεότερες εκδόσεις
• Chrome OS™
• Apple iPad ή iPhone: iOS 5 ή νεότερες 

εκδόσεις
• Tablet ή smartphone Android™: 

Android 3.2 ή νεότερες εκδόσεις
• Σύνδεση στο Internet (για λήψη 

λογισμικού)
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Κωδικός προϊόντος # Πολλοί μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας μη διαθέσιμος (EAN-13) μη διαθέσιμος (SCC-14)

Βάρος 1030,00 g 8750,00 g

Μήκος 31,00 cm 34,60 cm

Πλάτος 4,10 cm 32,30 cm

Ύψος/βάθος 20,10 cm 81,70 cm

Όγκος 2,555 dm3 0,0913 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 0 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 8 1

1 ευρωπαλέτα 432 54

1 κοντέινερ 6 μέτρων 9280 1160

1 κοντέινερ 12 μέτρων 19360 2420

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 21296 2662

Κύριο πακέτο  Κύριο κουτί αποστολής

Μαύρο

920-006350
920-006352
920-006354
920-006358
920-006360
920-006362
920-006364
920-006366
920-006368

Λευκό

920-006351
920-006353
920-006355
μη διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
920-006363
920-006365
920-006367
920-006369

Γερμανικά
Γαλλικά
Ελβετικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Σκανδιναβικά
Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου
Διεθνής ΗΠΑ
Ρωσικά


