BÀN PHÍM THÔNG MINH GENIUS
Cho thế hệ thông minh. Gõ thông minh. Sống thông minh.

Smart KM-8200

Support working with multiple devices*
Social /
Internet

F

Thiết kế tối giản và phong cách
Loại bỏ những phần thừa không cần thiết, tạo
hiệu ứng tinh tế, tối giản.

BÀN PHÍM CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI PHÙ HỢP SỬ DỤNG CHO NHIỀU
THIẾT BỊ KHÁC NHAU*
-Hỗ trợ đến 3 thiết bị
Ctrl+Alt+[Num] ghép cặp thiết bị*
Fn+[Num] Kết nối các thiết bị*
Lưu ý:
*Chỉ hỗ trợ các thiết bị đa phương tiện hỗ trợ dùng phím. Vui lòng kiểm tra trang web để
biết hướng dẫn ghép và kết nối nhiều thiết bị mới nhất.
*Sản phẩm này đi kèm 1 đầu bắt đơn.Để hỗ trợ nhiều thiết bị một lúc, thì cần tự chuẩn bị thêm
đầu bắt

Các phím chức năng được thiết lập chức năng riêng theo từng
ứng dụng. Hãy cài đặt cho mỗi ứng dụng của bạn 1 bộ phím chức
năng riêng.

Phím chức năng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân để truy cập nhanh vào các ứng
dụng và thiết lập chức năng riêng của các phím trong mỗi ứng dụng

Tự thiết kế bộ phím đa phương tiện cho riêng bạn để nhanh
chóng tiếp cận các chức năng nghe nhạc xem phim ưa thích. Chỉ với 1 lần
bấm phím, và bạn có thể thưởng thức âm nhạc yêu thích của mình.

Truy cập nhanh vào các ứng dụng và trang mạng xã hội yêu thích chỉ bằng 1 cú nhấn phím
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Bàn phím tùy chỉnh chức năng
phím giúp tăng hiệu suất công việc
lên đến 50%
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Bàn phím có thêm nhiều chức năng cải tiến nhưng
giá thành vẫn vô cùng phải chăng.

Sản phẩm

Mã SP

Smart KM-8200

Kết nối

2.4GHz

Bàn phím
Kiểu phím

Mỏng

Phím Smart Genius

Có

Các phím chức năng tùy chỉnh

F1~F12

Thanh hiện thị phím chức năng

Yes

Phím chức năng

Yes

Hỗ trợ App profile

Yes

Chuột
Động cơ cảm biến

Chuột quang

Độ phân giải(DPI)

1000

Số nút bấm

3 (trái, phải và nút giữa tích hợp con lăn)

Hệ điều hành tương thích

Windows® 7, 8, 8.1, 10 /Mac. OS X 10.8 hoặc cao hơn

Hỗ trợ App SmartGenius

Có, phần mềm SmartGenius tải về tại: http://www.geniusnet.com/download

Trọng lượng sản phẩm

Phím: 422.5 g (không pin) /Chuột :54.5 g (không pin)

Kích thước sản phẩm (W x H xD)

Phím: 446.40 x 133.31 x 23.25 mm (17.57 x 5.25 x 0.92 inches)
Chuột:97 x 55 x 35 mm (3.82 x 2.17 x 1.38 inches)

Sản phẩm còn bao gồm

Bàn phím không dây 2.4 GHz (Smart KM-8200) , Chuột không dây 2.4 GHz (NX-7020), 1 đầu bắt cổng USB, 1 pin
AAA cho bàn phìm, 1 pin AA cho chuột, hướng dẫn sử dụng đa ngữ.

Màu sắc

Đen

*Màu sắc và hình ảnh sản phẩm trên bao bì chỉ mang tính chất tham khảo.
Bảo hành phần cứng một năm.
*Quy định bảo hành tuân theo thỏa thuận đã ký của 2 bên hoặc thẻ bảo hành
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