K380 TÖBBESZKÖZÖS
BLUETOOTHOS BILLENTYŰZET
VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZET

TERMÉKJELLEMZŐK
Tanúsítványok

Globális (a listát kérésre rendelkezésre bocsátjuk)

Kompatibilitás

Lásd a hátoldalt

Vezeték nélküli csatlakozás

Bluetooth® Classic

Vezeték nélküli hatótávolság

10 méter

Élettartam
Megbízhatóság

10 millió kattintás
Meghibásodásig átlagosan eltelt idő (MTTF)
> 150 ezer óra
Az elektromos alkatrészek meghibásodásáig átlagosan eltelt idő

Garancia

USA és Ázsia és a Csendes-óceáni térség – 1 év

Akkumulátor

EMEA és Japán – 2 év
2 db AAA méretű – 24 hónap2

Töltöttségjelző fény

Igen

Billentyűkiosztások

Lásd a hátoldalt

Billentyűzet mérete
Billentyűk száma

Minimalista
79

Számbillentyűzet

Nem

Gépelés

Ollós mechanikájú billentyűk

Állítható lábak
Döntési szög

Nem
–

Hátsó megvilágítású billentyűk

Nem

Megvilágított Caps Lock

Nem

Megvilágított Num Lock
Easy-Switch

Nem
Igen; 3 csatorna

Logitech Options

Igen

Logitech Flow

Flow-kompatibilis egérrel párosításkor

Termék tömege
Termékméretek

423 g
124 mm (M.) × 279 mm (Sz.) × 16 mm (Mé.)

Össztömeg (csomagolással)

518 g

Fenntarthatóság

–

A csomagolás méretei
Fő szállítási egységek

322 mm (M.) x 136 mm (Sz.) x 296 mm (Mé.)
4

Tárolási hőmérséklet

–5–45 °C

Működési hőmérséklet

0–40 °C

Szoftver

Logitech Options Windows® és macOS®

TERMÉKELŐNYÖK

A használati utasítás helye

rendszerhez (választható)
Beszúrás

Rendszergazdai tömeges

Az eszköz belső vezérlőprogramjának frissítései

● A kis méretű billentyűzet a nagyobb kényelem

telepítés

(DFU-k); Logitech Options alkalmazás

Ez a keskeny vállú felhasználóknak ideális, kis
méretű billentyűzet az egeret a keze ügyében
tartva nyújt nagyobb kényelmet. Ez a tökéletes
billentyűzet a munkához útközben, mivel elfér egy
zacskóban, és lehetővé teszi a felhasználóknak,
hogy bármilyen eszközön, bármelyik operációs
rendszeren gépeljenek.

IDEÁLIS
● A keskenyebb vállú személyeknek.
● A helyszűkében lévőknek, akik kényelmes,
stílusos laptopot szeretnének használni a
mindennapok gyors feladatváltásaihoz, bárhol.
● Azoknak, akik több eszközön szeretnének
zökkenőmentesen dolgozni, bármelyik
operációs rendszeren.

érdekében könnyen elérhető helyet hagy az
egérnek
● Rendkívül keskeny, hogy könnyen hordozható és
kis helyeken használható legyen
● Automatikusan leképezi a billentyűket, és
megjegyzi a billentyűparancsokat1
● Testreszabható F-billentyűk1
● Kényelmes gépelés a homorú, ollós
mechanikájú billentyűkkel
● Váltás akár 3 párosított számítógép között az
Easy-Switch™ gombbal
● Integrált nyílbillentyűk
● Bekapcsológomb

K380 TÖBBESZKÖZÖS
BLUETOOTHOS BILLENTYŰZET
VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZET
KOMPATIBILITÁS
Bluetooth-kompatibilis eszköz,3 amelyen az alábbiak egyike fut:

•
•
•

Windows® 10 vagy újabb
macOS 10.15 vagy újabb
Chrome OSTM

Cikkszám

•
•
•
•

iPadOS 13.1 vagy újabb
iOS 11 vagy újabb
Android 7TM vagy újabb
Kompatibilis a Surface-eszközökkel
Vonalkód

Billentyűkiosztás

Szín

920-007558

097855117618

amerikai angol

fekete

920-007562

097855117656

spanyol, latin

fekete

920-007564

097855117670

amerikai angol

fekete

920-007566

5099206061347

német

fekete

920-007568

5099206061361

francia

fekete

920-007570

5099206061385

svájci

fekete

920-007574

5099206061422

olasz

fekete

920-007576

5099206061446

spanyol

fekete

920-007578

5099206061460

PAN

fekete

920-007580

5099206061484

egyesült királyságbeli

fekete

920-007582

5099206061507

amerikai angol nemzetközi

fekete

920-007584

5099206061521

orosz

fekete

920-007586

5099206061545

török

fekete

920-007590

6920377904203

amerikai angol, Kína

fekete

920-007580

5099206061484

egyesült királyságbeli

fekete

920-007592

097855117694

tajvani

fekete

920-007594

097855117700

dél-koreai

fekete

920-007596

097855117717

amerikai angol, ausztrál és új-zélandi

fekete

920-007598

097855117731

thai

fekete

920-007600

4943765043188

japán

fekete

920-008998

097855142887

amerikai angol, ausztrál és új-zélandi

piszkosfehér

920-009582

4943765052746

japán

piszkosfehér

920-009584

5099206089037

német

piszkosfehér

920-009586

5099206089051

francia

piszkosfehér

920-009858

5099206092884

svájci

piszkosfehér

920-009588

5099206089075

spanyol

piszkosfehér

920-009866

5099206092907

olasz

piszkosfehér

920-009589

5099206089082

orosz

piszkosfehér

920-009591

5099206089105

egyesült királyságbeli

piszkosfehér

920-009868

5099206092921

amerikai angol nemzetközi

piszkosfehér

920-009595

097855155733

spanyol, latin

piszkosfehér

920-009600

097855156365

amerikai angol

piszkosfehér

1.

A Logitech Options szoftver szükséges hozzá, amely letölthető Windows 10 vagy újabb és macOS 10.14 vagy újabb rendszerhez.

2.
3.

Az üzemidő a felhasználótól és a használati körülményektől függően változhat.
Külső billentyűzeteket (HID-profilt) támogató Bluetooth-kompatibilis vezeték nélküli számítógépek vagy egyéb eszközök. További információkért forduljon az eszköz
gyártójához.
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