Delock Mouse wireless vertical optic ergonomic, cu 5 butoane,
care funcţionează în banda de frecvenţă de 2,4 GHz
Descriere scurta
Acest mouse vertical fără fir de la Delock este potrivit
pentru dreptaci și va fi conectat la computer prin
intermediul receptorului USB compact. Pe durata
transportului, acesta poate fi introdus într-un compartiment
din partea inferioară a mouse-ului. În banda de 2,4 GHz,
tehnologia wireless asigură o rază de funcţionare maximă
de până la 10 metri. Datorită designului său ergonomic,
mâna rămâne în poziție verticală și nu trebuie rotită. Astfel,
mouse-ul poate fi utilizat preventiv sau cu durere de
pornire, de ex. RSI (Afecțiunea Solicitărilor Repetate ).

Specificatii
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A, tată
• Receptor nano USB compact
• Pentru persoanele dreptace
• 3 moduri de economisire a energiei
• 4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare
• Sensibilitate: 1000 dpi
• Lăţime de bandă: 2,4 GHz, rază de funcţionare de până la 10 m
• Temperatură în stare de funcționare: -5 °C ~ 40 °C
• Umiditate în stare de funcţionare: 20 ~ 90 %
• Consum de curent: max. 12 mA
• Plug & Play
• Baterie: 1 x AA (inclusă în pachet)
• Dimensiunui (LxlxÎ):
Mouse: aprox. 129,60 x 68,76 x 73,00 mm
Receptor USB: aprox. 19,0 x 14,5 x 6,5 mm
• Greutate:
Mouse (inclusiv baterie) aprox. 120 g
Receptor USB: aprox. 2 g
• Culoare: negru / roșu

Nr. 12528
EAN: 4043619125289
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Mouse vertical USB
• Receptor USB
• 1 baterie AA
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General
Function:

Plug & Play

Style:

Pentru persoanele dreptace

Interface
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Temperatură în stare de funcționare:

-5 °C ~ 40 °C

Humidity:

20 ~ 90 %

Battery type:

1 x AA

Operating range:

ca. 10 m

Current consumption:

12 mA

Sensibility:

1000 dpi

Moduri de economisire a energiei:

3

Physical characteristics
Weight:

120 g

Lungime:

129,60 mm

Width:

68,76 mm

Height:

73,00 mm

Colour:

negru / roșu

Butoane :

4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare
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