Delock Mouse optic pentru joc cu 4 butoane și USB
Descriere scurta
Acest mouse USB cu fir de la Delock, potrivit pentru
dreptaci și stângaci, este ideal pentru operarea jocurilor pe
calculator. Suprafața este realizată dintr-un strat de
cauciuc pentru o atingere confortabilă. Utilizând softwareul inclus, există mai multe caracteristici acceptate, de ex.
iluminarea din spate, funcția tastă, precum și diferite valori
dpi ale imaginii de până la 4800 dpi.

Specificatii
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A, tată
• Pentru persoane dreptace şi stângace
• 2 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
• Setări:
valoare-dpi
lumină de fundal
taste programabile
roată derulare
• Sensibilitate:
800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – buton DPI
3200 / 4800 dpi – Setare software
• Număr de cereri/secundă: 500 Hz
• Plug & Play
• Conectori placat cu aur
• 1 x miez de ferită
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 132 x 69 x 39 mm
• Lungime cablu: aprox. 1,8 m
• Greutate: cca 148 g
• Culoare: negru / roșu

Nr. 12531
EAN: 4043619125319
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Mouse
• CD ROM cu software
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General
Style:

Pentru persoane dreptace şi stângace

Interface
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A

Technical characteristics
Sensibility:

800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – buton DPI
3200 / 4800 dpi – Setare software

Număr de cereri/secundă:

500 Hz

Physical characteristics
Ferrite core:

1x

Weight:

148 g

Cable length:

1.8 m

Connector finishing:

gold-plated

Lungime:

132 mm

Width:

69 mm

Height:

39 mm

Colour:

negru
negru / roșu

Butoane :

2 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
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