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Ewent komt met low-profile toetsenborden
Het Nederlandse Ewent heeft onlangs diverse nieuwe toetsenborden gelanceerd:

De EW3260/61 Draadloos Toetsenbord en Draadloze Muis set bevat een dun full-size
toetsenbord en een muis. Het toetsenbord heeft vlakke low-profile toetsen (inclusief 13
multimediatoetsen) die zorgen dat je comfortabel typt. Daarnaast zijn de toetsen ook nog eens
stil. Handig voor op je (thuis)werkplek.

De muis in deze set heeft een optische resolutie van maximaal 1600 DPI die je kunt aanpassen
met een knop op de muis. Naast de normale knoppen heeft deze muis ook nog aan de zijkant
knoppen die je met je duim kunt bedienen. 

Het toetsenbord en de muis werken draadloos en sluit je eenvoudig met één USB-C/USB-A
combi-receiver aan op de computer. Het enige wat je nodig hebt is één vrije USB-C óf USB-A-
poort. De combi-ontvanger berg je op in het speciale compartiment in de muis. Zowel het
toetsenbord als de muis hebben een intelligent energiebesparingssysteem en een aan/uit-
schakelaar.

Verkoopadviesprijs EW3260 US layout € 39,99

Verkoopadviesprijs EW3261 BE layout € 39,99

⏲

https://ewent.pr.co/


De EW3265 is een dun full-size toetsenbord met stille, vlakke low-profile toetsen (12
multimediatoetsen én een Windows Lock-toets) die zorgen dat je comfortabel en stil kunt typen.
Het toetsenbord is uitgerust met achtergrondverlichting waarvan je zelf de helderheid kunt
instellen. Werk je liever zonder verlichting? Zet dan de achtergrondverlichting eenvoudig uit.
Het toetsenbord wordt gevoed via USB en heeft een kabel met een lengte van 1,5 m.

Verkoopadviesprijs EW3265 € 34,99

EW3260

EW3260 | Draadloos toetsenbord en draadloze muis set (US layout)

Draadloos toetsenbord en draadloze muis set (BE layout)

Toetsenbord met achtergrondverlichting (US layout)
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OVER EWENT

Ewent ontwikkelt gebruiksvriendelijke ICT accessoires voor gebruik met een smartphone, tablet, laptop of pc. De
Ewent line-up bestaat uit connectivity, input, beeld en geluid, smartphone en tablet, laptop, power en kabels. Alle
Ewent producten hebben een fris uiterlijk en zijn daarnaast scherp geprijsd.

https://ewent.pr.co/images/373261
https://ewent.pr.co/images/373263
https://ewent.pr.co/images/373262
https://ewent.pr.co/images/373265


Ewent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_ewent
https://ewent.pr.co/
https://ewent.pr.co/

