Delock 4 gombos optikai, USB gamer egér
Leírás
Ez a Delock USB csatlakozós, vezetékes gamer egér
ideális bal- és jobbkezesek számára is, legjobban
számítógépes
játékokhoz
használható.
Felszíne
gumiborítással készült a kényelmes tapintásért. A mellékelt
szoftvert használva számos tulajdonság elérhető, mint
például háttérfény, gombfunkciók, valamint különböző dpi
értékek akár 4800 dpi is.

Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Jobbkezesek és balkezesek számára
• 2 szabványos gomb, 1 görgetőkerék és 1 DPI gomb
• Beállítások:
dpi érték
háttérfény
programozható gombok
görgető kerék
• Érzékenység:
800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – DPI gomb
3200 / 4800 dpi – szoftver beállítás
• Mintavételezési arány: 500 Hz
• Plug & Play
• Aranyozott csatlakozó
• 1 x ferrittekercs
• Méretek (H x Sz x M): kb. 132 x 69 x 39 mm
• Kábelhossz: kb. 1,8 m
• Tömeg: kb. 148 g
• Szín: fekete / piros

Tételszám 12531
EAN: 4043619125319
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• Egér
• CD ROM szoftverrel

Képek
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General
Style:

Jobbkezesek és balkezesek számára

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Technical characteristics
Sensibility:

800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – DPI gomb
3200 / 4800 dpi – szoftver beállítás

Mintavételezési arány:

500 Hz

Physical characteristics
Ferrittekercs:

1x

Weight:

148 g

Kábelhosszúság:

1.8 m

Csatlakozó bevonata:

aranyozott

Hosszúság:

132 mm

Width:

69 mm

Height:

39 mm

Szín:

fekete
fekete / piros

Gomb:

2 szabványos gomb, 1 görgetőkerék és 1 DPI gomb
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