
KLAWIATURA IPAD BLUETOOTH

Bezprzewodowa klawiatura BlueKy to unikalne 
połączenie klawiatury bluetooth z rozwiązaniem 
podobnym do Smart Cover.  Pasuje do iPada modelu 
2,3 lub 4.  Dopuszcza komunikację z urządzeniem w 
promieniu do 10 metrów.  

Klawiaturę zaprojektowano tak, aby stanowiła 
równocześnie etui do iPada przyczepione do niego za 
pomocą magnesu, chroniąc w ten sposób ekran oraz 
upodabniając iPada do MacBooka.  
Ponadto użytkownicy iPadów 2 mogą skorzystać z 
funkcji smart cover, która odpowiada za przełączanie 
urządzenia w tryb ON/OFF przy otwieraniu i 
zamykaniu etui. 

Niskoprofilowe, czułe klawisze wpływają na wyjątkowy 
komfort pisania.  Klawiatura BlueKy wyposażona została w dodatkowe klawisze funkcyjne, które 
zapewniają bezpośredni dostęp do różnych funkcji systemu operacyjnego takich jak regulacja jasności 
ekranu i głośności czy odtwarzanie i wstrzymywanie odtwarzania.

Klawiatura posiada własną baterię, która raz naładowana umożliwi nam korzystanie z klawiatury nawet 
do miesiąca.  
 
Wbudowany wyłącznik pozwala całkowicie odłączyć zasilanie celem wydłużenia żywotności baterii.
Schowana w obudowie, wysuwana podstawka umożliwia ustawienie iPada w pozycji horyzontalnej lub 
wertykalnej.  

BlueKy to produkt stworzony z myślą o użytkowniku 
iPada, nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby 
podłączyć ją do innych tabletów lub komputerów.

Główne funkcje:

• Bluetooth 3.0
• Aluminiowa obudowa
• Wysuwana podstawka umożliwia ustawienie 

iPada w pozycji horyzontalnej lub wertykalnej
• Wbudowana bateria
• Niewielkie wymiary
• Funkcja Smart Cover dla urządzeń iPad2

Specyfikacja techniczna:

• Interfejs: Bluetooth 3.0 
• Zasięg do 10 metrów
• Modulacja: GFSK
• Napięcie: 3.0~5.0v
• Prąd ładowania: ≥100mA
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• Zużycie energii podczas pracy: <5.0mA
• Zużycie energii w trybie oczekiwania: 90:uA
• Zużycie energii w trybie uśpienia: <6uA 
• Czas trybu oczekiwania:  około 65dni
• Wymiary: 7 (W) x 19 (G) x 24 (S) cm

•

Wymagania minimalne:

• iPad
• iPad 2
• iPad (3 i 4 generacja)

Ponadto klawiatura umożliwia współpracę z systemami: Windows Vista, Windows7, Windows 8 / 
Android / oraz MAC OS 

Zawartość opakowania: Klawiatura bezprzewodowa , przewód USB, podręcznik szybkiej instalacji

UWAGA:
Jeżeli chcesz aby klawiatura obsługiwała polskie znaki, (z użyciem klawisza ALT) - upewnij się że w 
systemie włączona jest obsługa polskich znaków.
W tym celu przejdź do menu Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > (Wybierz układ klawiatury sprzętowej) 
układ klawiatury należy zmienić z Polski na Polski Pro.

                                                   
 ul. Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. 22 6517242, fax 22 6517246

                                                                   http://www.meditronik.com.pl
               e-mail: office@meditronik.com.pl  sklepwiertnicza@meditronik.com.pl 

http://www.meditronik.com.pl/
mailto:sklepwiertnicza@meditronik.com.pl
mailto:office@meditronik.com.pl

