Delock Οπτικό ποντίκι 4ων πλήκτρων USB για Παιχνίδια
Περιγραφή
Αυτό το ενσύρματο ποντίκι USB για παιχνίδια της
Delock, κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες,
είναι ιδανικό για χρήση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η
επιφάνεια είναι φτιαγμένη από καουτσούκ για άνετη
αίσθηση. Με τη χρήση του συμπεριλαμβανομένου
λογισμικού, υπάρχουν διάφορες υποστηριζόμενες
λειτουργίες, π.χ. φως στο πίσω μέρος, λειτουργία
κλειδιού καθώς επίσης και διαφορετικές τιμές dpi έως
και 4800 dpi.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
• 2 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης και 1 κουμπί DPI
• Ρυθμίσεις:
Τιμή dpi
Φως στο πίσω μέρος
Προγραμματισμένα χαρακτηριστικά
ροδέλα
• Ευαισθησία:
800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – πλήκτρο DPI
3200 / 4800 dpi – Ρύθμιση λογισμικού
• Ρυθμός διαδοχής: 500 Hz
• Plug & Play
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• 1 x πηνίο φερρίτη
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 132 x 69 x 39 mm
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,8 m
• Βάρος: περ. 148 g
• Χρώμα: μαύρο / κόκκινος

Αρ. προϊόντος 12531
EAN: 4043619125319
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ποντίκι
• CD ROM με λογισμικό

Εικόνες
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General
Style:

Za dešnjake i ljevake

Interface
priključak:

1 x USB 2.0 Tipa-A muški

Technical characteristics
Sensibility:

800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – DPI gumb
3200 / 4800 dpi – postavka softvera

Površinsko precesuiranje:

500 Hz

Physical characteristics
Feritna jezgra:

1x

Weight:

148 g

Duljina kabela:

1.8 m

Površinska zaštite konektora:

pozlaćeni

Duljina:

132 mm

Width:

69 mm

Height:

39 mm

Boja:

crni
crni / crvena

Gumba:

2 standardna gumba, 1 kotačić za listanje i 1 DPI gumb
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