


conexão sem fi
o plug and play homologado

Praticidade para cumprir
todas suas tarefas diárias 
O kit prático e eficiente para sua casa ou escritório 

Combo Wireless
Cód.: 015-0079
Teclado e Mouse Wireless



Mouse ergonômico sem fio 
com design ambidestro e 
tecnologia plug and play. Tem 
alta durabilidade para cumprir 
todas as suas tarefas de forma 
prática e eficiente.

Teclado Wireless
Cód.: 015-0081

Teclado sem fio com layout 
padrão ABNT2,  sistema Plug 
and Play e teclas de atalho para 
controlar as funções que você 
deseja.

Mouse Wireless
Cód.: 015-0080



Teclado Office Multimídia
Cód.: 015-0074

USB com fio

Layout completo com teclado numérico e alta 
durabilidade com ciclo de vida de 80 milhões de 
toques. Possui comandos multimídia de fácil 
acesso, produtividade de música sem interrupção e 
pés com ajuste de inclinação.

Design
Ergonômico

Padrão ABNT 
com 107 teclas

ABNT2
Plug and

Play

Durabilidade para o dia a dia 



plug and play padrão ABNT

Conforto por longos períodos  
O kit USB com design ergonômnico que dispensa 
configurações e instalação de drivers pelo usuário 

ABNT2design ergonôm

ic
o

Combo USB Office
Cód.: 015-0069
Teclado e Mouse USB



Teclado USB Office
Cód.: 015-0041

Teclado com tecnologia plug 
and play, cabo de 1,35m e ajuste 
de ângulo para uma digitação 
mais confortável. 

Mouse USB Office
Cód.: 015-0043

Ideal para o uso diário,  com 
cabo de 1,5m, tecnologia 
plug and play e precisão 
ergonômica para o melhor 
desempenho. 



Headset Office para telefone
   Com microfone de alta sensibilidade e alto falante que 
proporciona som nítido e sem chiados

Conector RJ9 
Cód.: 015-0100

Conector USB
Cód.: 015-0101

Conector USB C 
Cód.: 015-0102



Webcam com microfone de alta sensibilidade e alto 
falante que proporciona som nítido e sem chiados

m
icrofone integra

do

full HD

Imagem e áudio 
perfeitos na call
   

1080p

Cód.: 015-0075
WebCam WEB-S75

*Não acompanha tripé

suporte universal



Cód.: 015-0076

Webcam compatível com o seu aplicativo de 
videoconferência garantindo alto desempenho nas 
reuniões. Possui captura de tela em BNP e PNG e 
compatibilidade com o sistema Windows.

Suas reuniões com o 
melhor desempenho   

WebCam WEB-H75

captura de foto
s

HD

720p
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