
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 



Microsoft

ARC Touch 
Bluetooth Mouse 

Microsoft

All-in-One Media 
Keyboard 

Microsoft

Wireless Mobile 
Mouse 3500 

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

Fungerar på i princip alla underlag Microsoft  
Bluetrack-teknik gör att musen fungerar på i stort sett 
alla underlag. (Tex i soffan, på träbordet, granitskivan i 
köket med mera).

Detta Allt-i-Ett mediatangentbord passar ditt vardags-
rum eller hemmakontor. Det har knappsats i fullstorlek 
och en integrerad multi-touch-styrplatta så att du kan 
skriva, svepa, dra, zooma och klicka utan problem. Det har 
anpassningsbara media-snabbtangenter vilket gör att du 
har nätet och din favoritmusik, dina foton och filmer precis 
vid fingertopparna.

Uppgradera din bärbara eller stationära dator med detta prakti-
ska set med trådlöst tangentbord och trådlös mus. Det tunna 
och moderna tangentbordet och musen är lika bekväma som 
de är snygga. Tangentbordet har mjukt handledsstöd och tysta 
tangenter och kan användas timme efter timme.

Microsoft Arc Mouse är tunn, lätt och resklar. Den ligger 
skönt i handen och kan enkelt fällas platt och läggas i 
väskan. Arc Touch Mouse har flera förbättringar, som 
skrollning både vertikalt och horisontellt.

Artikelnr. ELG-00003

 G Ultratunn och lätt
 G Kan fällas platt 

och enkelt läggas 
ned i fickan eller 
väskan

 G Fullständigt 
rullningsplan för 
vertikal och  
horisontell 
rullning

Microsoft

Wireless Desktop 
3050 
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