Informacje o produkcie
Utworzono 14-11-2018

Dedykowana klawiatura ModeCom FreeTab 8001

Cena : 119,90 zł

Cena promocyjna : 99,00 zł
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Nr katalogowy : 9884
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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Opis

Tablet multimedialny to produkt, który jest coraz częściej używany zarówno w charakterze podstawowego narzędzia biznesowego, jak i pomocy naukowej
dla studentów. Łatwa, kompaktowa konstrukcja pozwala zabrać go na spotkanie biznesowe, czy wykład. Istnieją jednak sytuację w których użytkownik
potrzebuje napisać za jego pośrednictwem długie teksty (np. notatki z wykładu czy oferta handlowa). W takim przypadku z pomocą przychodzi MODECOM
MC-TKC8001 wysokiej klasy tabletowa klawiatura typu wyspowego dedykowana do użycia z tabletem MODECOM FreeTAB 8001 IPS X2 3G

K

MODECOM MC-TKC8001 to przeznaczona do użycia z kompaktowym tabletem MODECOM FreeTAB 8001 IPS X2 3G bezprzewodowa klawiatura pełniąca
jednocześnie funkcję podstawki i futerału ochronnego typu książkowego. Konstrukcja MC-TKC8001 została zaprojektowana w taki sposób, aby w pełni
wykorzystać możliwości tabletu i zapewnić komfortową z nim pracę. Klawiatura typu wyspowego wraz z cichymi oraz wygodnymi klawiszami pozwala na
pisanie długich tekstów nawet przez wiele godzin bez uczucia zmęczenia. Dodatkowo w jej górnej części umieszczono przyciski funkcyjne, które naciśnięte
jednocześnie z klawiszem FN, uruchomią najczęściej używane polecenie systemowe. Klawiatura posiada również dwa klawisze ALT, umożliwiające pełną
obsługę polskich znaków przez system operacyjny Android. Klawiatura MODECOM MC-TKC8001 zasilana jest wysokiej jakości litową baterią, która zapewnia
długi czas pracy urządzenia bez potrzeby częstego ładowania.
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FreeTAB 8001 IPS X2 3G
Mini

Zestaw z myszką

Nie

Interfejs

Bluetooth

Kolor

- Czarny
- Czerwony

Materiał

Skóra ekologiczna

C
en

Rodzaj

M
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Komfortowe pisanie
Ciche klawisze
Długi czas pracy na baterii
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Możliwość odczepienia klawiatury
Pozostałe parametry
Klawisze multimedialne
Łatwa w transporcie
Doskonała ochrona tabletów PC

Wymiary

207×170×23 mm

Waga

348 g
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