
CRAFT

INNEHÅLL
• Trådlöst tangentbord 
• Unifying-mottagare 
• Laddningskabel 
• Bruksanvisning
• 2 års garanti och heltäckande 

produktsupport

FUNKTIONER
• Unikt kreativt inmatningshjul som ger 

omedelbar tillgång och kontroll över de 
verktyg du behöver*

• Optimerad för ledande kreativitets- och 
produktivitetsappar

• Tangentbord som är gjort för 
effektivitet, stabilitet och precision

• Smart belysning med närhetssensorer 
och automatisk bakgrundsbelysning

• Dubbel layout för både Mac och 
Windows – parkoppla med upp till tre 
enheter

* Kräver Logitech Options på Mac OS X och Windows. 
Finns att hämta på logitech.com/options.

TOTAL KREATIV KONTROLL.
Vi presenterar Craft – total kreativ kontroll vid skrivbordet. Skriv med 
självförtroende på ett tangentbord som är gjort för effektivitet, 
stabilitet och precision. Bakgrundsbelysta tangenter tänds när dina 
händer närmar sig och justerar automatiskt ljuset efter ändrade 
ljusförhållanden. Det kreativa inmatningshjulet revolutionerar ditt 
arbetssätt genom att ge dig omedelbar åtkomst till det verktyg 
du behöver, när du behöver det. Rör vid hjulet för att få omedelbar 
tillgång till en funktionsmeny, peka för att ändra funktionen och 
vrid för ändra den valda funktionens värde. Det intuitiva hjulet 
anpassar sig efter den app du använder så att du kan behålla 
koncentrationen och fokusera helt på ditt arbete.

Avancerat tangentbord 
med kreativt inmatingshjul
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Mått:
• Höjd: 32,10 mm (kronans ände)  

9,90 mm (tangentbordets ände)
• Bredd: 148,82 mm
• Djup: 430,30 mm
• Vikt: 960 g
Tekniska specifikationer:
• Logitech med trådlös Unifying-teknik 

på 2,4 GHz
• Bluetooth® low energy-teknik
• 10 meters trådlös räckvidd
• På/av-reglage
• Tre indikatorlampor för anslutning

SYSTEMKRAV
• Internetanslutning krävs för att ladda 

ned programvaran
• USB-anslutning: tillgänglig USB-port 

krävs
• Logitech Options på Mac OS X och 

Windows
• Bluetooth®-anslutning: Kräver enhet 

med stöd för Bluetooth low energy och 
tangentbord (Bluetooth HID).

PAKETSPECIFIKATIONER

Primärt paket Kolli/stor box

Vikt 1 493 gr 6 240 gr
Längd 46,3 cm 47,3 cm
Bredd 4 cm 17,2 cm
Höjd/djup 18,3 cm 19,9 cm
Volym 3,389 dm3 0,016 m3

1 primärt paket 1 –
1 mellanstort paket 0 –
1 kolli/stor box 4 1
1 pall EURO 320 80
1 container 6 m 7 040 1 760
1 behållare 12 m (40 ft) 14 608 3 652
1 behållare 12 m (40 ft) hög kub 17 264 4 316

Artikel nr (EAN-13) (SCC-14)
TYSKLAND 920-008496 5099206072800 50992060728015
FRA 920-008497 5099206072817 50992060728114
Schweiz 920-008498 5099206072824 50992060728213
NLB 920-008499 5099206072831 50992060728312
ITA 920-008500 5099206072848 50992060728411
ESP 920-008501 5099206072855 50992060728510
PAN 920-008502 5099206072862 50992060728619
Storbritannien 920-008503 5099206072879 50992060728718
USA internationellt 920-008504 5099206072886 50992060728817
RUS 920-008505 5099206072893 50992060728916


