Delock Εργονομικό οπτικό ποντίκι 5-κουμπιών 3 σε 1 USB
Τύπου-A / Type-C™ 2,4 GHz και Bluetooth
Περιγραφή
Αυτό το ασύρματο ποντίκι της Delock είναι κατάλληλο
για δεξιόχειρες και μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή
μέσω του συμπαγούς δέκτη USB. Κατά τη μεταφορά του
μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα μαγνητικό σημείο
στο κάτω μέρος του ποντικιού. Η ασύρματη τεχνολογία
2,4 GHz καθώς επίσης και η υποστήριξη Bluetooth
παρέχουν το μέγιστο εύρος λειτουργίας έως και 10
μέτρα.
Πολυλειτουργική εφαρμογή 3 σε 1
Οι τρεις διαφορετικές επιλογές σύνδεσης κάνουν το
ποντίκι της Delock ιδιαίτερα πολυχρηστικό για
υπολογιστές και κινητές συσκευές, όπως tablet. Με τη
συμπεριλαμβανόμενη συσκευή USB, μπορεί να συνδεθεί
ασύρματα είτε μέσω υποδοχής USB Τύπου-A ή USB
Type-C™. Το ποντίκι μπορεί επίσης να συνδεθεί στο
σύστημα μέσω Bluetooth.
Εργονομικός σχεδιασμός
Εξαιτίας του εργονομικού σχεδιασμού του και της
λεπτής κάλυψης από καουτσούκ επιφάνειας, είναι
ιδιαίτερα άνετο στο χέρι και επιτρέπει εργασία σε
υπολογιστή μακράς διαρκείας.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x USB Type-C™ αρσενικό
• Ψηφιακός δέκτης nano USB
• 4 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης και 1 κουμπί DPI
• 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
• Bluetooth / 2,4 GHz κουμπί στο κάτω μέρος
• Ρυθμός διαδοχής: 250 Hz
• Για δεξιόχειρες
• 2 λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
• Ευαισθησία: 1000 / 1600 / 2400 dpi
• Εύρος ζώνης: 2,4 GHz, εύρος λειτουργίας έως 10 m
• Plug & Play
• Bluetooth standard V5.0 Χαμηλής Ενέργειας (LE)
• Κάθετα συμβατό σε πρότυπο Bluetooth V3.0 και V4.0
• Κάλυψη Bluetooth: έως και 10 μ.
• Μπαταρία: 1 x AA (συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του πακέτου)
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Ποντίκι: περ. 117 x 75 x 53 mm
Δέκτης USB: περ. 30 x 15 x 6 mm
• Βάρος:
Ποντίκι (συμπερ. της μπαταρίας): περ. 116 g
Δέκτης USB περ. 2 g
• Χρώμα: μαύρο / ανθρακίτης
Απαιτήσεις συστήματος
• Android 10.0 ή νεότερο
• iOS 13.4.1 ή νεότερο
• Linux Kernel 4.x ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A ή Θύρα USB Type-C™
• PC, smartphone ή tablet με διεπαφή Bluetooth

Αρ. προϊόντος 12016
EAN: 4043619120161
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: • Retail Box

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ποντίκι USB
• Δέκτης USB
• 1 x μπαταρία ΑΑ
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A
1 x αρσενικό USB Type-C™

Technical characteristics
Battery type:

1 x AA

Operating range:

10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Κάλυψη Bluetooth:

10 m

Physical characteristics
Weight:

90 g

Υλικό:

πλαστικό

Μήκος:

117 mm

Width:

75 mm

Height:

53 mm

Χρώμα:

ανθρακίτης
μαύρο

πλήκτρα:
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4 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης

