
MK295 SILENT
Combo Teclado e Mouse sem fio

RECURSOS
• Mesma sensação de digitação e clique com 90%* menos 

ruído.
• Teclado numérico completo e com 8 botões de atalho.
• Tecnologia SilentTouch para digitação e cliques silenciosos.
• Conexão sem fio de 2,4 GHz e um pequeno receptor USB.
• Compatível com Windows® e Chrome OS™.
• Design à prova de derramamento***, teclas duráveis.
• Teclado com padrão brasileiro ABNT2.
• Botões dedicados para reproduzir/pausar, volume, mudo e 

até mesmo seu e-mail.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
• Teclado com 2 pilhas AAA.
• Mouse com 1 pilha A.
• Receptor USB.
• Documentação do usuário.
• Garantia de 1 ano do fabricante.

* Ruído de digitação e clique reduzido em 90% em comparação com o Logitech MK270. Nível de dBA de clique direito e digitação medido por um laboratório independente.
** O alcance dos dispositivos depende das condições do ambiente e do computador.
*** Avaliado em condições limitadas (derramamento máximo de líquido de 60ml). Não mergulhe o teclado em líquido. 

MENOS RUÍDO, MAIS FOCO.

Mantenha o foco e faça mais com o Logitech MK295 Silent 
Combo sem fio - um combo de teclado e mouse projetado para 
eliminar o excesso de ruído para você e as pessoas ao seu redor. 
Bem-vindo a uma nova experiência de teclado e mouse 
virtualmente sem ruído. O combo usa a nova tecnologia 
SilentTouch para remover  90%* dos sons das teclas e cliques 
enquanto mantém a sensação familiar de digitação e clique. 
Chega de interrupções e atrasos graças a uma conexão sem fio 
confiável de 2,4 GHz com alcance de até 10 metros de 
distância**. Deixa sua mesa livre dos fios com um receptor USB 
- tão pequeno que pode ficar no seu computador. O teclado 
possui padrão brasileiro ABNT2, além de design resistente a 
derramamentos***, teclas duráveis e apoios resistentes para 
ajuste de altura adicionam uma camada extra de utilidade e 
conforto.
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Código do produto 
Código de barras

Peso: 
Comprimento: 
Largura: 
Altura/profundidade 
1 caixa primária
1 caixa intermediária 
1 caixa master

REQUISITOS DE SISTEMA
• Windows® 10 ou superior, Windows® 8, Windows® 7.
• Chrome OS.
• Porta USB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Teclado

• Tecnologia SilentTouch.
• Altura do teclado ajustável.
• Design resistente a derramamentos.
• Sem fio de 2,4 GHz (10 metros).
• Receptor nano USB.
• Luz indicadora da tecla Caps Lock.
• Botão Ligar/Desligar.
• 2 pilhas AAA (alcalinas).
• Dimensão (altura x largura x profundidade): 18 x 441 x 149 mm.
• Peso (com pilhas): 498 g.

Mouse
• Tecnologia SilentTouch.
• Forma arredondada e compacta.
• Controle de cursor preciso e sensível.
• Botão liga/desliga.
• 1 pilha AA (alcalina).
• Altura x largura x profundidade: 39 x 60 x 99 mm.
• Peso (com pilhas): 75,2 g.

Receptor nano

• Altura x largura x profundidade: 14,4 x 18,7 x 6,1 mm.
• Peso: 1,8 g.
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