Delock Mouse optic ergonomic cu 5 butoane, 3 în 1 USB de Tip-A
/ Type-C™, 2,4 GHz și Bluetooth
Descriere scurta
Acest mouse fără fir de la Delock este potrivit pentru
dreptaci și poate fi conectat la computer prin intermediul
receptorului USB compact. În timpul transportării, acesta
poate fi plasat în interiorul unui compartiment magnetic din
partea de jos a mouse-ului. Tehnologia fără fir de 2,4 GHz,
precum și suportul Bluetooth, oferă o rază maximă de
operare de până la 10 metri.
Aplicație multifuncțională 3 în 1
Trei opțiuni de conectare diferite fac ca mouse-ul Delock
să fie deosebit de versatil pentru computere și dispozitive
mobile, cum ar fi tabletele. Cu dongle-ul USB inclus,
acesta poate fi conectat fără fir, fie printr-o priză USB de
Tip-A, fie printr-o priză USB Type-C™. Mouse-ul poate fi,
de asemenea, conectat la sistem prin Bluetooth.
Forma ergonomică
Datorită formei ergonomice și suprafeței ușor cauciucate,
este deosebit de confortabil în mână și permite perioade
lungi de lucru la calculator.
Specification
• Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A tată
1 x USB Type-C™ tată
• Receptor nano USB compact
• 4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
• 1 x Comutator pornit / oprit
• Buton Bluetooth / 2,4 GHz pe partea de jos
• Număr de cereri/secundă: 250 Hz
• Pentru persoanele dreptace
• 2 moduri de economisire a energiei
• Sensibilitate: 1000 / 1600 / 2400 dpi
• Lăţime de bandă: 2,4 GHz, rază de funcţionare de până la 10 m
• Plug & Play
• Bluetooth standard V5.0 nivel redus de energie (LE)
• Compatibil în jos cu standardul Bluetooth V3.0 și V4.0
• Interval Bluetooth: până la 10 m
• Baterie: 1 x AA (inclusă în pachet)
• Dimensiunui (LxlxÎ):
Mouse: aprox. 117 x 75 x 53 mm
Receptor USB: aprox. 30 x 15 x 6 mm
• Greutate:
Mouse (inclusiv baterie): aprox. 116 g
Receptor USB: aprox. 2 g
• Culoare: negru / antracit
Cerinte de sistem
• Android 10.0 sau superior
• iOS 13.4.1 sau superior
• Linux Kernel 4.x sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A sau USB Type-C™ liber
• PC, smartphone sau tabletă cu interfață Bluetooth
Pachetul contine
• Mouse USB
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• Receptor USB
• 1 baterie AA
• Manual de utilizare
Imagini

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Type-A male
1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics
Battery type:

1 x AA

Operating range:

10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Interval Bluetooth:

10 m

Physical characteristics
Weight:

90 g

Material:

plastic

Lungime:

117 mm

Width:

75 mm

Height:

53 mm

Colour:

antracit
negru

Butoane :
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4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare

