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A combinação compacta de teclado e mouse com todas as teclas
padrão; vida útil das pilhas mais longa e sem fio de longo alcance
confiável.

Design bem menor, as mesmas teclas

Sem fio avançado de 2,4 GHz

O teclado compacto é cerca de 36% menor do que os
teclados padrão, mas inclui todas as teclas padrão — por
isso é mais fácil ainda fazer as coisas de que você gosta.

Agora você pode trabalhar e entreterse em mais lugares
— como o confortável sofá —, porque a conexão sem fio
praticamente elimina atrasos, interrupções e
interferências, e oferece um alcance de até dez metros.*

Saiba mais sobre as tecnologias sem fio da Logitech.
>

Criptografia AES de 128 bits

Menos complicação com pilhas

Ajuda a proteger informações ao criptografar a
transferência de dados entre o teclado e o receptor, com
um dos mais altos níveis de criptografia de dados
disponíveis.

Com vida útil de 24 meses das pilhas do teclado e de
cinco meses das do mouse side A 24month keyboard
and 5month mouse battery life mean you can go for
months without the hassle of changing batt, durante
meses você não terá de se preocupar com a troca de
pilhas.**

Preocupase com a durabilidade das pilhas? Nós
também. Saiba mais. >

Design minimalista e elegante

Simplicidade do plugandplay

O design minimalista do teclado não só combina com sua
decoração como também serve a um propósito. A
ausência de espaço extra entre as teclas tornao
compacto e elegante.

A configuração não poderia ser mais simples — basta
conectar o receptor sem fio a uma porta USB no
computador e começar a tuitar, blogar e se envolver no
IMing imediatamente, sem software.

Teclas silenciosas
As teclas mal produzem som, por isso você pode ouvir
bem a música que está escutando — em vez do barulho
da digitação.

* O alcance sem fio pode variar, dependendo do ambiente e das condições de computação.
** Cálculo da duração das pilhas do teclado baseado em uma estimativa de dois milhões de pressionamentos de teclas por ano em um ambiente de escritório. A experiência
do usuário varia. A vida útil das pilhas do mouse varia, dependendo do usuário e das condições de computação.
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