
CRAFT

OBSAH BALENÍ
• Bezdrátová klávesnice 
• Přijímač Unifying 
• Nabíjecí kabel 
• Uživatelská dokumentace
• Dvouletá záruka a plná podpora 

produktu od výrobce

FUNKCE
• Jedinečné kreativní ovládací kolečko pro 

okamžitý přístup a ovládání potřebných 
nástrojů*

• Optimalizováno pro nejrozšířenější 
kreativní a produktivní aplikace

• Klávesnice vytvořená pro efektivitu, 
stabilitu a přesnost

• Inteligentní podsvícení s detekcí 
přiblížení rukou a automatickou regulací

• Duální rozvržení pro systémy Mac 
a Windows – možnost spárování až se 
třemi zařízeními

* Vyžaduje Logitech Options v systému Mac OS X 
a Windows. K dispozici ke stažení na stránce logitech.
com/options

DOKONALÉ KREATIVNÍ OVLÁDÁNÍ.
Představujeme Craft – dokonalé kreativní ovládání v kanceláři. 
Pište s jistotou na klávesnici vytvořenou pro efektivitu, stabilitu 
a přesnost. Podsvícené klávesy se rozsvítí při přiblížení vašich rukou 
a jejich jas se automaticky přizpůsobí měnícím se světelným 
podmínkám. Kreativní ovládací kolečko přináší revoluci do zažitého 
způsobu práce tím, že vám poskytne okamžitý přístup k vybranému 
nástroji v potřebný okamžik. Dotykem otočného ovladače během 
okamžiku zobrazíte nabídku funkcí, klepnutím přepnete funkci 
a otočením změníte hodnotu vybrané funkce. Intuitivní ovládací 
kolečko se přizpůsobí vámi používané aplikaci – nebudete tak muset 
měnit tempo své práce a zůstanete soustředěni na svou činnost.

Pokročilá klávesnice s kreativním 
ovládacím kolečkem
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry:
• Výška: 32,10 mm (vršek korunky);  

9,90 mm (vršek klávesnice)
• Šířka: 148,82 mm
• Hloubka: 430,30 mm
• Hmotnost: 960 g
Technické parametry:
• Bezdrátová technologie Logitech 

Unifying 2,4 GHz
• Technologie Bluetooth® Low Energy
• Dosah bezdrátového připojení 10 metrů
• Vypínač zap/vyp
• 3 indikátory připojení

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
• Připojení k internetu pro stažení 

softwaru
• Připojení USB: vyžaduje volný port USB
• Logitech Options v systému Mac OS X 

a Windows
• Připojení Bluetooth®: Vyžaduje zařízení 

kompatibilní s technologií Bluetooth 
low energy s podporou klávesnice 
(Bluetooth HID)

PARAMETRY BALENÍ

Základní balení Univerzální přepravní obal

Hmotnost 1493 g 6240 g
Délka 46,3 cm 47,3 cm
Šířka 4 cm 17,2 cm
Výška/hloubka 18,3 cm 19,9 cm
Objem 3,389 dm3 0,016 m3

1 základní balení 1 Není k dispozici
1 střední balení 0 Není k dispozici
1 univerzální přepravní obal 4 1
1 EURO paleta 320 80
1 kontejner 6 m 7040 1760
1 kontejner 12 m 14 608 3652
1 kontejner 12 m HQ 17 264 4316

Č. dílu (EAN-13) (SCC-14)
DEU 920-008496 5099206072800 50992060728015
FRA 920-008497 5099206072817 50992060728114
CH 920-008498 5099206072824 50992060728213
NLB 920-008499 5099206072831 50992060728312
ITA 920-008500 5099206072848 50992060728411
ESP 920-008501 5099206072855 50992060728510
PAN 920-008502 5099206072862 50992060728619
UK 920-008503 5099206072879 50992060728718
US Int’l 920-008504 5099206072886 50992060728817
RUS 920-008505 5099206072893 50992060728916


