UltraBoard 950
Wireless
Een compact draadloos toetsenbord.

Het UltraBoard 950 Wireless is het nieuwste compacte,
bluetooth toetsenbord van BakkerElkhuizen.
Doordat deze draadloos is, een oplaadbare accu heeft en geschikt is
voor zowel Windows als macOS maken dat dit een compleet
toetsenbord is.

Een compact toetsenbord mist het numerieke gedeelte. Hierdoor kan de muis
dichterbij het toetsenbord worden geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat 90% van
de gebruikers het numerieke deel niet of slechts zelden gebruikt. Met een
compact toetsenbord werkt u comfortabeler, omdat het de reikafstand naar de
muis verlaagt (Cook C, et al., 1998). Het verlaagt hierdoor de belasting van de
onderarmen en de schouder. Donkere letters op een heldere achtergrond
vergemakkelijken het lezen (ISO 9241), en dragen bij aan een hogere
productiviteit (Snyder, 1990).

Een draadloos compact toetsenbord voor de juiste
ergonomische houding.
Flexibel-, mobiel- en thuiswerken is tegenwoordig niet meer weg te denken
voor veel mensen. Dit komt mede door eht feit dat we op steeds meer mobiele
apparaten werken en door de beschikbaarheid van de vele Wi-Fi verbindingen
werken we steeds vaker op verschillende plekken: kantoor, thuis of zelfs
onderweg. Een laptop, smartphone of tablet geven ons dan ook de vrijheid om
overal ons werk te kunnen doen. Met het draadloze, compacte toetsenbord
UltraBoard 950 kun je overal eenvoudig en snel werken op verschillende
devices. Zo is er de mogelijkheid altijd en overal comfortabel en ergonomisch te
werken.
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Voordelen UltraBoard 950 Wireless
Draadloos
Het UltraBoard 950 Wireless is een draadloos
toetsenbord waarmee het ideaal voor flex-,
mobiel- en thuiswerken is.

Kenniscentrum
Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat een actieve
computergebruiker dagelijks met zijn vingers tot 32 km
aflegt. Dat maakt het toetsenbord een belangrijk
onderdeel van de computer. De keuze van het
toetsenbord is daarom erg belangrijk.
Een compact toetsenbord zorgt ervoor dat gebruiker
een goede ergonomische houding aanneemt. Doordat

Windows en macOS compatible
Het UltraBoard 950 Wireless ondersteunt zowel
de operating systemen van Windows als van
Mac. Door middel van een simpele sneltoets
kan men eenvoudig switchen tussen Windows
en Mac lay-out.

Oplaadbare batterijen
Dit toetsenbord bevat oplaadbare batterijen,
die ongeveer vier en een halve week mee gaan
voordat ze weer opgeladen dienen te worden.
Hierdoor hoeft u niet telkens nieuwe batterijen
te kopen.

Toetsgevoel
De toetsen van het UltraBoard 950 kennen een
lichte toetsaanslag. Dit komt door het
toepassen van een schaarmechanisme in plaats
van een traditioneel membraan. Hierdoor krijgt
u een zeer fijne tactiele feedback.

Lichte toetskleur
De donkere letters op de lichte achtergrond
van het toetsenbord vergemakkelijken het
lezen en zorgen daarnaast voor een hogere
productiviteit.

Ultra dun
Niet alleen door zijn compacte vorm, maar
tevens door zijn ''dikte'' van slechts 19 mm is
het UltraBoard een zeer comfortabel compact
toetsenbord.

het toetsen....

Specificaties
Breedte

285 mm

Hoogte

19 mm

Diepte

147 mm

Gewicht

430 gr

Artikelnummer:

BNEU950WUS (Meer versies)
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