Delock Optyczna, 3 przyciskowa mysz mini z komunikacją
bezprzewodową 2,4 GHz
Opis
Ta mysz bezprzewodowa firmy Delock jest podłączana do
komputera przez niewielkich rozmiarów odbiornik USB.
Podczas transportu można go umieścić we wnęce w
dolnej
części
myszy.
Technologia
komunikacji
bezprzewodowej 2,4 GHz zapewnia maksymalny zakres
działania do 10 metrów. Mała wielkość sprawia, że
doskonale przydaje się podczas podróży.

Specyfikacja
• Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
• Niewielkich rozmiarów odbiornik nano USB
• Dla osób lewo i praworęcznych
• Niewielkich rozmiarów konstrukcja, idealna podczas podróży
• 3 tryby oszczędzania energii
• 2 standardowe przyciski, 1 pokrętło przewijania
• Czułość: 1000 dpi
• Pasmo: 2,4 GHz, zakres roboczy do 10 m
• Temperatura robocza: -5 °C ~ 40 °C
• Wilgotność robocza: 20 ~ 90 %
• Zużycie prądu: maks. 12 mA
• Plug & Play
• Bateria: 1 x AA (znajduje się w opakowaniu)
• Wymiary (DxSxW):
Mysz około 96,43 x 54,97 x 33,44 mm
Odbiornik USB około 19,0 x 14,5 x 6,5 mm
• Waga:
Mysz (z baterią) około 80 g
Odbiornik USB około 2 g
• Kolor: biały / różowa

Numer artykułu 12495
EAN: 4043619124954
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.x.x, Mac od OS 10.9, 10.12
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
• Mysz
• Odbiornik USB
• 1 x bateria AA
• Instrukcja obsługi
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Zdjęcia
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General
Funkcja :

Plug & Play

Style:

Dla osób lewo i praworęcznych

Interface
złącze :

1 x USB 2.0 Typu-A, wtyk męski

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Temperatura robocza:

-5 °C ~ 40 °C

Humidity:

20 ~ 90 %

Battery type:

1 x AA

Operating range:

ca. 10 m

Current consumption:

12 mA

Sensibility:

1000 dpi

Tryby oszczędzania energii:

3

Physical characteristics
Weight:

80 g

Długość:

96,43 mm

Width:

54,97 mm

Height:

33,44 mm

Kolor:

biały / różowa

Przyciski:

2 standardowe przyciski, 1 pokrętło przewijania
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