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B.Brylinski Polecam Ocena: 4,5/5 Wystawiono 9 lat temu, po 2 tygodniach użytkowania Genialny produkt dla osób które dużo pracują na komputerze. Na początku trzeba trochę czasu poświęcić na przyzwyczajenie się dobrze jest umieć pisać bez wzrokowo albo mając ten produkt poświęcić czas na naukę gdyż wtedy naprawdę wykorzystuje się w stu
procentach pomysł i możliwości tego zestawu. NA początku może być trochę problematyczne przyzwyczajenie się do myszki szczególnie jeżeli wcześniej korzystało się z produktów Logitecha gdzie jest więcej opcji konfiguracji myszki w oprogramowaniu można sobie z tym poradzić. Produkt naprawdę godny polecenia. Zalety ergonomia;
bezprzewodowość; solidność; klapki bateri i podstawka na magnecsach oddzielny blok numeryczny zajmuje stosunkowo mało miejsca Wady błyszczące wykończenie póki co trochę mało konfigurowalna mysz Opinia potwierdzona zakupem Michał Polecam Ocena: 4,5/5 Wystawiono 5 lat temu, po 6 dniach użytkowania + Klawiatura bardzo wygodna.
Wygięty kształt na prawdę idealnie pasuje. Od razu odczułem spadek napięcia w nadgarstkach. Jedynym warunkiem jej używania jest umiejętność maszynopisania (bezwzrokowo) + Klawisze o bardzo przyjemnym, krótkim skoku - w starej MS Natural klawisze były wysokie i choć kształt był ergonomiczny, to przez te klawisze nie dało się jej używać. Ta
jest o niebo lepsza. Klawisze są ciche. + Jakość wykonania wydaje się bardzo dobra: plastiki wysokiej jakości, klawisze matowe i przyjemne w dotyku, klapki magnetyczne robią dobre wrażenie, podpórka pod nadgarstki miękka i obita przyjemnym materiałem. Czytałem jednak, że ten materiał się szybko zużywa. + Dzięki oddzieleniu klawiatury
numerycznej, myszka leży znacznie bliżej. Trzeba się trochę przyzwyczaić do zewnętrznego numpada, ale skoro jest niezależny, to mogę go ustawić z boku pod skosem, tak żeby nadgarstek nie musi się wyginać. +- Mysz faktycznie wygodna, zmniejsza napięcie nadgarstka, choć mogłaby jeszcze bardziej odkręcać nadgarstek w prawo. Za wadę uznaję
wysoką wagę. Poza tym mysz ma wysoki profil, dlatego niemal konieczna do niej jest podpórka pod nadgarstek, chyba że nauczę się - klawisze funkcyjne F1-F12 - czemu górny rząd przycisków jest innej jakości niż reszta? Są fatalne, jakby działały bezpośrednio na microstick-ach. Sprawiają wrażenie tandetnych, źle się z nich korzysta. Podobno się
psują :(. - przełącznik fn zamiast przycisku - kompletnie nie praktyczny, przez co wszystkie dodatkowe (niebieskie) funkcje są nieużywane. - malutki minusik: Przyciski strzałek nie są oddzielone od klawiatury tekstowej. Powinien na nich być znacznik ułatwiający ich zlokalizowanie (jak na literach j i f). W lapkach dają znacznik na strzałce w dół, bardzo
ułatwia to życie. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Obawiam się tylko o trwałość klawiszy funkcyjnych i podkładki pod nadgarstki. Zalety dwie spacje ergonomia ergonomia; bezprzewodowość; solidność; głośność pracy klapki bateri i podstawka na magnecsach wyglad wygląd zajmuje stosunkowo mało miejsca Wady guziki funkcyjne małe enter
Opinia potwierdzona zakupem Użytkownik Ceneo Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 3 lata temu, po tygodniu użytkowania Najlepsza myszką jaką miałem. Najlepsza klawiatura jaką miałem. Zastosowano tu dużo genialnych patentów które ułatwiają prace - oddzielna klawiatura numeryczna doskonale sprawdza się w arkuszach kalkulacyjnych , ale
również może służyć jako pilot do komputera - umożliwia przewijanie przygłaszanie youtube. Myszka jest naprawde spoko i rewelacyjnie leży w dłoni, a w dodatku umożliwia przewijanie w lewo i w prawo(po prostu przesuwasz przycisk do sclorowania). Najfajniejsza jest klawiatura i jaj kształt oraz zintegrowana podpórka pod nadgarstek. Nie chce już
innej klawiatury. Opinia potwierdzona zakupem Użytkownik Ceneo Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 9 lat temu Długo szukałem dobrej i wygodnej klawiatury. Ten zestaw to najlepsza obecnie oferta na rynku - mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem. Jakość wykonania tego zestawu bije na głowę praktycznie wszystko co można obenie kupić.
Idealnie sztywna, cieżka i dopracowana klawiatura. Nawet przeszkadzające niektórym błyszczące wstawki nie są problemem. Wydaje mi się, że pokryte są dodatkową warstwą lakieru, przez co nie ma problemu powstawania rys tak jak w tanich produktach. Wystarczy przetrzeć miękką szmatką i wszystko wygląda jak nowe. Mysz doskonała. Super
wygodna - ale uwaga - tylko dla praworęcznych. Błyszczącą powierzchnie łatwo się czyści. Doskonała czułość - różnica między tanią myszką Logitecha a tą jest powalająca. Nie ma zbyt dużo dodatkowych przycisków, ale mi to nie przeszkadza. Zewnętrzny blok numeryczny - świetna rzecz. Wreszcie mogę wklepywać cyfry lewą ręką. Sam blok fajnie
sprawdza się jako kalkulator, albo pilot do sterowania multimediami. Zestaw dopracowany niemal do perfekcji. Nawet klapki na baterię mają magnetyczne zatrzaski. Wygląda na biurku fenomenalnie. Zasięg nadajnika duży. Z drugiego końca pokoju odbiera bez problemu. Ergonomia na najwyższym poziomie. Po tygodniu pisania na tej klawiaturze nie
potrafię wyobrazić sobie używania "klasycznej". Obawiam się tylko o trwałość miękkiej podkładki pod nadgarstki. Lekko nieudane są też mikrostyki w górnym rzędzie klawiszy funkcyjnych. Zalety doskonała jakość wykonania ergonomia; bezprzewodowość; solidność; oddzielny blok numeryczny zajmuje stosunkowo mało miejsca MateuszP Polecam
Ocena: 4,5/5 Wystawiono 7 lat temu, po 2 miesiącach użytkowania Klawiatura w porządku. Wygodna i można na niej szybko pisać. Myszka także łatwa i przyjemna w obsłudze mimo nietypowego kształtu. Dobry pomysł z oddzielna klawiatura numeryczną, którą można gdzieś schować, kiedy się jej nie potrzebuje. Opinia potwierdzona zakupem Zb
Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 4 lata temu, po 5 dniach użytkowania Jestem bardzo zadowolony z całego zestawu. Od jakiegoś czasu próbowałem uczyć się pisania bezwzrokowego używając klawiatury nooteboka. Kiepsko mi to szlo. Po zakupie MS Sculpt wróciłem do lekcji i od razu zacząłem robic postepy. Opinia potwierdzona zakupem kuba
Polecam Ocena: 4/5 Wystawiono 7 lat temu, po 3 tygodniach użytkowania Zgadzam się z pozytywnymi opiniami w sieci. Nowa lokalizacja klawiszy specjalnych, np. ins, del, itp zmusza do zmiany przyzwyczajeń Zalety b. wygodna mysz wygodny układ rąk i nadgarstków Opinia potwierdzona zakupem Ryszard Polecam Ocena: 5/5 Wystawiono 5 lat temu,
po 5 dniach użytkowania Jedne dzień i można się już przyzwyczaić do ułożenia klawiszy. Być może tak szybko bo poprzednia klawiatura była też typu ergonomicznego. Brawo za niewielkie rozmiary i "kalkulator w ręku" Opinia potwierdzona zakupem Karol Polecam Ocena: 4/5 Wystawiono 4 lata temu Ocena dotyczy tylko klawiatury, myszki nie
używam. Zestaw przychodzi pięknie zapakowany, widać ogromną dbałość o szczegóły. Miejsce na baterie jest wykończone na niebiesko, przez co od razu widzimy, że kupiliśmy towar z najwyższej półki. Układ klawiszy jest genialny, po kilku dniach minął mi ból nadgarstków. Skok klawiszy jest bardzo przyjemny, nawet mocniejsze uderzanie w litery nie
jest głośne. Rewelacyjnym pomysłem jest osobna klawiatura numeryczna, ponieważ jest ona całkowicie zbędna, kiedy ją wyrzucimy do szafy myszka leży 15 bliżej klawiatury, dzięki czemu nadgarstki mamy przed sobą a nie z boku. Jeżeli chodzi o to co najważniejsze w tym produkcie czyli ergonomię, to jest świetnie. Czas na wady, a ich niestety nie jest
mało. Najważniejszą jest górny rząd klawiszy. Otóż jest to totalna porażka, i nie mam pojęcia jak ktoś mógł dopuścić to do produkcji. Górne klawisze nie są "normalne", wciskają się jak najgorsze przyciski w zabawce dla dziecka za 10zł, oprócz tego potrafią się wcisnąć i zablokować. Oprócz tego jeżeli chcemy zwiększać głośność z klawiatury, to
możemy o tym zapomnieć. Wymaga to przestawienia przełącznika, a wtedy wyłączają się klawisze F1-F12 i ich miejsce zajmują klawisze funkcyjne. To jest jakiś dramat. Nadajnik USB jest ogromny (2cm), jeżeli chodzimy z laptopem to trzeba go wyjmować ponieważ nie zmieści się do pokrowca albo ułamie w plecaku. Jego zniszczenie równa się
wyrzuceniem zestawu do śmietnika, ponieważ nie można go wymienić. Tak samo nie można używać myszki na innym komputerze, mimo że te same (przynajmniej wizualnie) myszki sprzedawane osobno mają opcję bluetooth. Do tego należy dorzucić brak diody sygnalizującej wciśnięty Caps lock. Jest to być może tylko moje odczucie, ale wydaje mi się
że litery pojawiają się z minimalnym (nieodczuwalnym) opóźnieniem. Podsumowując, mimo licznych wad nie zamienił bym jej na żadną inną. I wygląd też robi swoje. PS wydaje mi się, że dosłownie wszystkie wady tej klawiatury (kosztem braku odczepianej klawiatury numerycznej oraz wyższej ceny) zostały poprawione w Microsoft Surface Ergonomic
Keyboard, która niestety nie jest dostępna w Polsce. Jeszcze raz polecam. Zalety detailing ergonomia osobna klawiatura numeryczna wygląd zużycie baterii Wady bezużyteczny przełącznik fn brak lampki sygnalizującej caps lock górny rząd klawiszy (esc i f1-f12) niewymienialny nadajnik radiowy wystający nadajnik radiowy Użytkownik Ceneo Polecam
Ocena: 4,5/5 Wystawiono 8 lat temu Bardzo przyjemna kontynuacja serii produktów "ergonomicznych" Microsoftu. Ergonomia klawiatury chyba jeszcze lepsza niż w poprzednich modelach. Zachowano bardzo wygodną elastyczną podkładkę pod nadgarstki. Konstrukcja całej klawiatury jest teraz lżejsza i delikatniejsza. Elastyczną wykładzinę na myszy
(pod kciuk) wymieniono na tworzywo, które jest chyba mniej podatne na wytarcie. Do tego bardzo fajna koncepcja z oddzielną klawiaturą numeryczną oraz opcjonalną podstawką pod przód klawiatury mocowaną magnetycznie. Niestety kilka ulepszeń poszło chyba w złym kierunku. Klawisze funkcji dodatkowych (np. sterowanie odtwarzaniem
multimediów, glośnością itd) z powrotem (tak jak na modelach sprzed wielu lat) zintegrowano z klawiszami F1-F12, ale niestety teraz ich funkcję zmienia się za pomocą niewygodnego mechanicznego przełącznika. To jest regres, na modelu optical desktop sprzed paru lat te klawisze były osobno i było to bardzo wygodne. Dodatkowo klawisze funkcyjne
są teraz twarde i mają bardzo mały skok - inaczej niż klawisze "zasadniczej" części klawiatury. Poza tym klawisz "Windows" na myszy (w przeciwieństwie do reszty) nie daje się rekonfigurować (przynajmniej standardowym oprogramowaniem), a jego użyteczność poza Win8 jest ograniczona. Wyglądać to może tak, że widzę więcej wad niż zalet, ale to
nie tak - ergonomia tego zestawu dla osób piszących bezwzrokowo jest absolutnie fantastyczna i jak dla mnie przeważa nad wszystkimi tymi problemami, które są w zasadzie detalami. Zalety ergonomia; bezprzewodowość; solidność; oddzielny blok numeryczny Wady klawisze funkcyjne (skok i przełącznik)
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