Delock Optická 4-tlačítková USB Typ-A desktopová myš 2,4 GHz
bezdrátová – dobíjecí
Popis
Tato bezdrátová stolní myš Delock je připojena k počítači
přes kompaktní USB přijímač. Bezdrátová technologie 2,4
GHz poskytuje maximální provozní dosah až 10 metrů. Je
charakterizován fukcí nabíjení a může být kdykoli nabit
pomocí dodávaného kabelu USB. Myš přesvědčí svým
elegantním a plochým designem a lehkou hmotností, což je
důvod, proč se pohodlně hodí do ruky a je snadno
použitelná. Navíc má myš k dispozici tlačítko DPI,kterým
lze nastavit různé hodnoty až na 1600 dpi.

Specifikace
• Konektor:
1 x USB 2.0 Typ-A samec
1 x USB Typ Micro-B nabíjecí port
• Kompaktní nano USB přijímač
• Nabíjecí kabel USB 2.0 Typ Micro-B > USB 2.0 Typ-A samec
• Dobíjecí
• 300 mA dobíjecí Li-Ion baterie (zabudována)
• Led indikace (modrá) pro stav nabíjení
• Provozní doba cca. 50 hodin (s plně nabitou baterií)
• Pro praváky a leváky
• 3 úsporné režimy
• 2 standardní tlačítka, 1 kolečko a 1 tlačítko DPI
• Citlivost: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Šířka pásma: 2,4 GHz, provozní rozsah až do 10 m
• Provozní teplota: -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Rozměry (DxŠxV): cca. 116 x 66 x 35 mm
• Váha: cca. 63 g
• Barva: lesklá bílá / antracitová

Číslo produktu 12533
EAN: 4043619125333
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Mac OS 10.9
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
Obsah balení
• Myš
• USB přijímač
• Nabíjecí kabel (délka cca. 1,5 m)
• Uživatelská příručka
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Příslušenství
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General
Funkce :

Plug & Play

LED indikátor:

battery status

Style:

Praváky a leváky

Interface
konektor:

1 x USB Typ Micro-B samice
1 x USB Typ-A samec

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Usporné režimy:

3

Physical characteristics
Weight:

63 g

Délka kabelu:

1,5 m

Délka:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Barva:

antracit
bílá
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