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ZOBACZ CAŁY OPIS 

Klawiatura LOGITECH Wireless Keyboard K270
 (27)  Kod: 708558    

Najedź kursorem, aby przybliżyć

 Typ klawiatury: Membranowa

 Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa

 Interfejs: USB

 Dla graczy: Nie

 Podświetlenie: Nie

Wygraj 1000 zł za opinię!

Ostatnio
oglądane

https://www.mediaexpert.pl/lp,konkurs7x1000?clickId=69441
https://www.mediaexpert.pl/lp,piaty-produkt-1zl?clickId=133229
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-logitech-wireless-keyboard-k270?snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=f3906e8b-a559-43ce-b3af-49f30e8b5206
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-logitech-wireless-keyboard-k230?snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=f3906e8b-a559-43ce-b3af-49f30e8b5206
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-bezprzewodowa-cortino?snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=f3906e8b-a559-43ce-b3af-49f30e8b5206


13.03.2022, 20:53 LOGITECH Wireless Keyboard K270 Klawiatura - niskie ceny i opinie w Media Expert

https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-logitech-wireless-keyboard-k270 2/14

W sklepie pojutrze

Dostępność w sklepie

11999
zł

 RRSO

Darmowy transport

Opis i dane

12,10 zł x 11 rat

U Ciebie pojutrze





PorównajDO KOSZYKA

NATYCHMIASTOWY DOSTĘP

Teraz zrobisz dużo więcej, w krótszym czasie. Jest to możliwe za sprawą ośmiu klawiszy
natychmiastowego dostępu - do muzyki, poczty i innych plików.

Rozwiń cały opis

Opis i daneOpis i dane Akcesoria Opinie Gwarancja Plus Raty

Ostatnio
oglądane

https://www.mediaexpert.pl/lp,darmowa-dostawa?clickId=15137
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-logitech-wireless-keyboard-k270?snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=f3906e8b-a559-43ce-b3af-49f30e8b5206
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-logitech-wireless-keyboard-k230?snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=f3906e8b-a559-43ce-b3af-49f30e8b5206
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-bezprzewodowa-cortino?snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=f3906e8b-a559-43ce-b3af-49f30e8b5206


13.03.2022, 20:53 LOGITECH Wireless Keyboard K270 Klawiatura - niskie ceny i opinie w Media Expert

https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/klawiatury-komputerowe/klawiatury/klawiatura-logitech-wireless-keyboard-k270 3/14

Dane techniczne

Techniczne

Fizyczne

Parametry

Typ klawiatury Membranowa

Układ klawiszy Standardowy

Klawisze multimedialne Tak

Klawisze multimedialne - liczba 8

Klawisze internetowe Nie

Klawisze numeryczne Tak

Inne Plug & Play

Wbudowany HUB USB Nie

Krótki skok klawisza Nie

Klawiatura do Smart TV Nie

Touchpad Nie

Dla graczy Nie

Podświetlenie Nie
Ostatnio
oglądane
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Komunikacja z komputerem Bezprzewodowa

Interfejs USB

Kolor Czarny

Wysokość [mm] 18

Szerokość [mm] 149

Głębokość [mm] 454

Wyposażenie Baterie, Nanoodbiornik

Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Gwarancja 36 miesięcy, Door To Door

Producent

Nazwa producenta/importera LOGITECH

Dodaj przydatne akcesoria

Ostatnio
oglądane
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Porównaj produkty

Ostatnio
oglądane
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Zobacz produkty podobne:

Typ klawiatury Membranowa

Komunikacja z komputerem Bezprzewodowa

Interfejs USB

Dla graczy Nie

Podświetlenie Nie

Ostatnio
oglądane
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Inne rekomendowane produkty LOGITECH:

Ostatnio
oglądane
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Opinie

4.6/5
   

27 opinii
26 użytkowników poleca ten produkt

4.6/5Ogólna

Sortuj wg:   1  z  3  

Mateusz
24 stycznia 2022

Mały szczegół, który rujnuje używanie
Klawiatura połączyła się bez problemu z komputerem i działa nawet sprawnie. Nie jest jakiejś wysokiej jakości, spacja trochę skrzypi

gdy się ją wciska, ale co mnie zraziło do tego urządzenia to fakt, że jakiś mózgowiec postanowił skrócić lewy shift by wcisnąć obok

niego klawisz slasha... Który już występuje na klawiaturze. To czyni pisanie potwornie niewygodnym, nawet dla mnie, a mam długie

palce. Dłoń szybko zaczyna boleć z powodu wymuszonego szerokiego rozstawu palców. Dla osób wciskających shift lewą dłonią

stanowczo odradzam.

Najbardziej przydatne Dodaj opinię

2/5     



Ostatnio
oglądane
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Mirosław
2 grudnia 2021

Polecam bardzo
Polecam klawiaturę, klasa sama w sobie.

Waski
26 sierpnia 2021

Daje radę
Wodoszczelna, dodatkowe przyciski. Do tego bardzo trwała. Idealna do biura gdy ktoś cały dzień coś pisze.

Tomek
25 listopada 2020

Klawiatura
Klawiatura jest spoko. Działa bez zarzutu. Baterie dołączone do zestawu.

Polecam!

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


5/5     

  Potwierdzony zakup 

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


5/5     

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


5/5     

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


5/5      Ostatnio
oglądane
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Bartosz
25 lipca 2019

Klawiatura bardzo wygodna i lekka, mysz również. Ogromnym plusem są załączone baterie, więc przygotowanie całości do pracy to

mniej niż minuta.

Elżbieta
27 marca 2019

100% polecam
100% polecam. Super, jako jedna z nielicznych ma podświetlone caps lock.

Damian
30 stycznia 2019

Polecam
Klawiatura wraz z myszką dobrze wykonana, działa bez zarzutu.

Piotr
25 listopada 2017

Prosta ale spełnia swoją rolę
Klawiatura bez zbędnych bajerów, minimalne węższa niż standardowe klawiatury. Dla mniej wymagających użytkowników. Działa

stabilnie, nie przerywa i nie gubi sygnału. Jedyna wada jaką zauważyłem to, że przy naciśnięciu pod pewnym kątem klawisz blokuje

się co może przeszkadzać przy szybkim pisaniu. No i suwak ON/OFF mógłby być trochę lepiej wyprofilowany.

  Potwierdzony zakup 

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


5/5     

  Potwierdzony zakup 

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


5/5     

  Potwierdzony zakup 

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


4/5     

(0) (0)

Ostatnio
oglądane
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Ubezpieczenie Gwarancja Plus

Gwarancja Plus
Pełna ochrona

Gwarancja Plus
Podstawowa

Ochrona

Bez dodatkowej
ochrony

Sławomir L
13 czerwca 2017

Pozytywna, polecam oczywiście!
Jak najbardziej polecam zakup tej klawiatury. Bardzo dobre wykonanie, dużo klawiszy funkcyjnych, cicha i przyjemna w pracy.

Elżbieta K
3 kwietnia 2017

POZYTYWNA
Klawiatura ma opływowy kształt, łatwość w naciskaniu klawiszy, jest trwała, estetycznie wykonana, działa bez zarzutu.

  1  z  3  

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


5/5     

  Potwierdzony zakup 

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


4/5     

  Potwierdzony zakup 

Czy ta opinia była pomocna? (0) (0)


Napisz opinię o produkcie

Ostatnio
oglądane
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Ostatnio
oglądane
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Ostatnio
oglądane
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Samsung S22

Horizon: Forbidden West

Xiaomi Redmi Note 11

Garmin Instinct 2

Fotel gamingowy

Karta graficzna do gier

Procesor do gier

Płyta główna do gier

Rower stacjonarny

Myjka Karcher

Philips OneBlade

Hulajnoga elektryczna

Xiaomi

Odkurzacz bezprzewodowy

Laptop

Ekspres na kapsułki

Zlewozmywak

Hulajnoga elektryczna

Smartfon

Tablet

Gry planszowe

NOWOŚCI GAMING NA CZASIE DO DOMU POMYSŁ NA PREZENT

Pokaż więcej 

Ostatnio
oglądane
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https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony/smartfon-xiaomi-redmi-note-11-4-64gb-star-blue
https://www.mediaexpert.pl/lp,12703-garmin-instinct-2
https://www.mediaexpert.pl/lp,huawei-seria-p50
https://www.mediaexpert.pl/gaming/pokoj-gracza/fotele-gamingowe
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/dla-graczy_tak
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/procesory/dla-graczy_tak
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/dla-graczy_tak
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/czestotliwosc-odswiezania-obrazu-hz_od-144-do-239.od-240
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