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SlimStar 230 là giải pháp tiện lợi cho nhu cầu sử dụng bàn phím 

dù ở nhà hay nơi làm việc.

Toàn bộcác phím được thiết kế theophong cách mềm mại, tinh tế,

mangđếncảmgiácdễdàngvàthoảimáikhigõ.

Giải trí trong tầm tay! SlimStar 230 mang đến những trải

nghiệm hoàn hảo khi bạn muốn xem phim, nghe nhạc,

chuyển bài hát hay truy cập email trên máy tính. Các phím đa

phương tiện vô cùng tiện lợi khi cho phép bạn thao tác nhanh

chóng chức năng phát nhạc, tạm dừng, tua lại, tiến bài và tăng

giảm âm lượng. Và cùng với những phím nóng và các phím F,

bạn hoàn toàn có thể truc cập nhanh vào email và các website

ưa thích.

Đặc trưng

Sự kết hợp giữa thanh lịch 
và tiện lợi

Các phím đa phương tiện 
giúp thao tác nhanh chóng

Phím thiết kế tinh tế, dễ gõ và 
ít ồn

Thiết kếergonomic mang lại cảm 

giác thoải mái khi sử dụng
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Các phím hình viên, dễ dàng gõ phím

SlimStar 230 là bàn phím full size có bàn phím số và

các phím đa phương tiện; chân phím ngắn, phím

mỏng, mang lại cảm giác thoải mái khi gõ và không

gây ồn.

Các phím đa phương tiện 

Các phím nóng truy cập nhanh tích hợp đa phương tiện giúp bạn cực kỳ dễ dàng để điều chỉnh theo nhu cầu các 

video, bài hát ưa thích và nhanh chóng truy cập vào các ứng dụng như email.

Thiết kế Ergonomic

Với thiết kế ergonomic, trải nghiệm gõ phím của bạn sẽ

thật sự thoải mái dù trong 1 khoảng thời gian dài.

Sự kết hợp giữa sự sang trọng và tiện lợi

Bàn phím Slimstar 230 được thiết kế công thái học –ergonomic mang đến cảm giác thoải mái tối đa cho người sử dụng



Mã sản phẩm

Kết nối

Khối lượng sản phẩm

Kích thước sản phẩm

Sản phẩm bao gồm

Sản phẩm

SlimStar 230

Cổng USB

Kiểu phím Bàn phím mỏng, phím hình viên

Độ dài dây cáp 1.5M

421g

442.13 x 141 x 30.90 mm (17.41x5.55 x1.22 inches)

Phím SlimStar 230
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Màu Đen

Hệ điều hành Windows® 7,8,8.1,10 /Mac. OS X 10.8or later

Thông số kỹ thuật

http://www.geniusnet.com/



