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R-Go Numpad Break
bedraad, zwart
Reference: RGOCONMWDBL
EAN number: 8719274491439

●
●
●
●

Met pauze indicator
Plat model
Makkelijk mee te nemen
Kan los of met R-Go Split Break / R-Go
Compact Break gebruikt worden

Ervaar maximale vrijheid tijdens het typen met het R-Go Numpad Break. Je kunt dit numerieke
toetsenbord bedienen met je linker- of rechterhand en zelf bepalen waar je het neerlegt op je
bureaublad.

Door het numeriek te bedienen met de hand die niet muist, blijven beide handen tijdens het
werk binnen schouderbreedte en verspreid je de belasting over beide handen. Ideaal in
combinatie met het R-Go Compact Break en R-Go Split Break toetsenbord. Het ultradunne
ontwerp zorgt ervoor dat je pols tijdens het typen in een natuurlijke, platte stand staat. Het
speciale schaarmechanisme in de toetsen zorgt voor een lichte toetsaanslag, waardoor je
minder kracht nodig hebt om te typen. Het R-Go Numpad bevat een ingebouwde pauze
indicator, die met kleursignalen (groen, oranje, rood) aangeeft wanneer het tijd is om je werk te
onderbreken.

Bezoek voor meer informatie onze R-Go Break pagina.

●
●
●

Met pauze indicator
Lichte toetsaanslag voor minimale spierspanning
Ultra dun voor betere bloedcirculatie
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Te combineren met R-Go Compact Break of Split Break toetsenbord
USB / USB C aansluiting

Referentie

RGOCONMWDBL

EAN nummer

8719274491439

Model en functie
Model:

Numeriek toetsenbord

Andere opties:
Bekijk alle specificaties

Compatibel met de R-Go Break applicatie

Verbinding
Aansluiting:

Bedraad

USB versie:

USB C / USB mini (inclusief converter naar USB A)

Kabellengte (mm):

1500

Systeemvereisten
Compatibiliteit:

Windows, Mac, Linux

Installatie:

Plug & play

Algemeen
Lengte (mm):

139

Breedte (mm):

87

Hoogte (mm):

10,5

Gewicht (gram):

96

Product materiaal:

Aluminium

Kleur:

Zwart

Serie:

R-Go Numpad

Garantieperiode (in jaren):

2

Logistieke informatie
Afmetingen verpakking (LxBxH in
mm):

180 x 110 x 30

Brutogewicht (in grams):

200

Afmeting omdoos (LxBxH in mm):

560 x 310 x 190

Omdoos gewicht (in gram):

12000
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Hoeveelheid in doos:

50

HS code (tariff):

8471607100

Land van oorsprong:

China
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