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Klávesnice, slúchadlá

Klávesnica Canyon CNS-HKB6-SK
Štýlová ultratenká multimediálna klávesnica s  pogumovaným povr-
chom jemným na dotyk a podložkou na zápästie pre pohodlnú prá-
cu bola navrhnutá pre jednoduchý prístup k najčastejšie používaným 
programom. Klávesy sú pohodlné a tiché, štýl membránových kláves 
„Chiclet“ poskytuje odolnosť voči prachu a tekutinám. Klávesnica dis-
ponuje podsvietenými klávesami znakov, čo umožňuje prácu dokon-
ca aj v  tme a klávesami pre prístup k ovládaniu hlasitosti, kalkulačke 
a mnohým ďalším frekventovane používaným aplikáciám. Kompatibil-
ná s Windows aj MAC OS.

Obj. kód Názov Pripojenie Cena €

1 PP0002 73 Klávesnica Canyon CNS-HKB6-SK USB 26,60

Náhlavná súprava Trust Quasar
Vysokokvalitná náhlavná súprava s nastaviteľným polstrovaným hlavo-
vým mostom a polstrovanými náušníkmi. Vhodná pre všetky PC a no-
tebooky. Ideálna na hranie online hier, počúvanie hudby a  používanie 
aplikácií pre hlasový chat, napr. Skype. Ohybný citlivý mikrofón, vyni-
kajúca kvalita zvuku,diaľkové ovládanie hlasitosti priamo na kábli. Ká-
bel 1,8 m.

Obj. kód Názov Pripojenie Cena €

3 TU0216 61 Náhlavná súprava Trust Quasar jack 3,5 14,90

Stereo Headsety Logitech

Headset H110
Stereofónna súprava vynikajúca na internetovú konverzáciu a taktiež 
na počúvanie hudby a hranie hier. Mikrofón s potlačením šumu znižuje 
rušivý šum na pozadí a pomáha udržať zvuk konverzácie čistý. Nasta-
viteľný hlavový most poskytuje nastavenie, ktoré vám presne padne.

Obj. kód Názov Pripojenie Cena €

4 LG0002 71 Stereo Headset H110 jack 25,–

Headset PC960
Súprava s  ultra mäkkými slúchadlami a  fl exibilnej a  ľahkej konštruk-
cie zabezpečuje komfort, pokročilé digitálne USB rozhranie prináša 
špičkovú kvalitu stereo zvuku. Mikrofón s potlačením šumu na čistej-
šiu konverzáciu, nastaviteľné rameno mikrofónu na presné nastavenie 
správnej polohy, ovládanie hlasitosti a funkcia Mute priamo na kábli.

Obj. kód Názov Pripojenie Cena €

5 LG0001 00 Stereo Headset PC960 jack 37,40

Klávesnica Logitech K 120
Tichá a  nízko profi lová klávesnica so štandardným rozložením klá-
ves, tučnými žiarivo bielymi znakmi a  veľkými F – klávesami a  čísel-
nou klávesnicou. Životnosť kláves 10 miliónov stlačení (okrem klávesy 
Num Lock). Dizajn odolný voči obliatiu tekutinou (testované v obme-
dzených podmienkach, maximálne množstvo vyliatej tekuty 60  mℓ). 
Plug-and-play USB pripojenie. Kompatibilná s Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 alebo Linux kernel 2.6+.

Obj. kód Názov Pripojenie Cena €

2 LG0024 97 Klávesnica Logitech K 120 USB 18,90
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