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"The Sandberg Bluetooth Touchpad Keyboard was a gem to type on. The 

scissor switches are so comfortable on the fingertips and the large flat keys 

improved my typing accuracy. I didn’t notice any delay from the Bluetooth 

transmission whether from the keys or the mouse pad, every input was 

faithfully and quickly translated to the screen whether that be my monitor, 
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Sandberg Bluetooth Touchpad Keyb Nordic

O Sandberg Touchpad Keyboard combina um teclado e um rato sem 

fios num dispositivo único compacto e útil. O touchpad incorporado e 

fácil de utilizar assume todas as funções do rato, tais como deslocação 

e clique duplo. O Sandberg Touchpad Keyboard é uma solução útil e 

que poupa imenso tempo para inúmeros e diferentes dispositivos 

Bluetooth. A digitação no ecrã de um PC tipo tablet com um joypad 

para uma consola de jogos ou num computador ligado ao televisor 

pode ser um processo lento. Esta é a solução! O teclado liga-se com o 

sistema sem fios ao dispositivo desejado através de Bluetooth, em 

pouco tempo.

Play3r says:
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Descrição: Sandberg Bluetooth Touchpad Keyb Nordic

//Mobile accessories/Mobile keyboards

EAN 5705730460104

Bluetooth interface (HID)

Bluetooth v/3.0 Broadcom chipset

Built-in 190mAh LiB Battery

Operating distance: Up to 10 metres

Supports Adaptive Frequency Hopping(AFH)

13 hot keys

82 standard keys

LED indicators for Fn Lock, Num Lock, Caps Lock and Low Battery

Touchpad with scroll function

Weight: 290 g 

Produto peso: 290 g
Produto profundidade: 11,1 cm

Embalagem peso: 500 g

Informação da embalagem Dimensões

Produto largura: 36,9 cm

Embalagem largura: 11,5 cm

Embalagem profundidade: 2,5 cm

Produto altura: 0,6 cm
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Vendedor

Produto página: http://www.sandberg.it/product/bluetooth-touchpad-keyb-nordic

Helpdesk página: http://www.sandberg.it/support/bluetooth-touchpad-keyb-nordic

Download imagem grande: http://files.sandberg.it/products/images/lg/460-10_lg.jpg

Download PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/460-10pt.pdf
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Especificações

Embalagem altura: 38,0 cm

1 USB charging cable

1 User guide

1 Sandberg Bluetooth Touchpad Keyboard


