
GEBRUIK

Universeel en multi-device

Windows®, Mac, Androi™, iOS (iPhone en iPad), Linux of Chrome, ongeacht 
uw systeem, u kunt maximaal drie devices koppelen en eenvoudig van 
het ene apparaat naar het andere overschakelen om een rapport op uw 
computer te schrijven en vervolgens op een bericht reageren op uw tablet 
of telefoon en dit met één druk op de toest die is toegewezen aan het 
gebruikte device/apparaat.

Een modern toetsenbord met trendy kleuren

De extra fijne toetsen zorgen voor een ongeëvenaard tip-comfort met een zeer laag geluidsniveau,  zodat u comfortabel kunt werken.

Het toetsenbord werd ontworpen en ontwikkeld in dezelfde lijn als de Kubb en is verkrijgbaar in verschillende kleuren of gewoon in aluminium.
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Maak jouw keuze : Bluetooth®, USB of beiden?

Indien u graag in draadloze modus wil werken kies voor Blue-
tooth®. Zeer eenvoudige koppeling tussen het toetsenbord en 
de verschillende devices.

U bent meer voor een bekabeling, sluit uw CTRL aan op de 
USB-poort van uw computer en werk in USB-modus terwijl u 
de mogelijkheid nog hebt om in Bluetooth® 4 bijkomende de-
vices te koppelen

Koppel meerdere apparaten
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CTRL DATASHEET

CTRL PC 
USB & Bluetooth

MAC
USB & Bluetooth

CTRL 2 MAC
USB & Bluetooth

CTRL 2 MAC
Bluetooth

COLORS 12, Mai 68, Graphite, Alu, Fuchsia, source Graphite Graphite

Levensduur batterij

1 jaar*
2 jaar in slaapmodus

*De levensdr van de batterij werd berekend op basis van een professioneel gebruik. 
(ononderbroken typen van 533 tot 1600 r)

Batterij 1600 mAh oplaadbaar
Lithium-ionpolymère

Afmeetingen  44,1 x 11,6 x 1,9 cm

Divers
Bereik tot 9 meter**
Koppeling tot 4 apparaten tegelijk

**De omvang verschilt afhankelijk van de omgeving en de gebruikswijze

Gewicht 535 g

Waarborg 2 jaar (batterijen inbegrepen)

Inhoud van de verpakking
CTRL toetsenbord
USB kable voor het oplande
Handleiding
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Het Dark Grey limited edition CTRL²-toetsenbord voor MAC is uit-
gerust met een modulair achtergrondverlichtingssysteem. U kunt de 
helderheid van de toetsen eenvoudig in- of uitschakelen, maar ook 
de intensiteit van het licht naar wens aanpassen.

Versie met achtergrondverlichting voor Mac

MINI USB 

On/Off Mini USB

USB 


