Delock Οπτικό ασύρματο ποντίκι οθόνης των 4-πλήκτρων με
USB Τύπου-A 2,4 GHz – επαναφορτιζόμενο
Περιγραφή
Αυτό το ασύρματο ποντίκι οθόνης της Delock συνδέεται
στον υπολογιστή μέσω του λήπτη συμπαγή δίσκου USB.
Η ασύρματη τεχνολογία στα 2,4 GHz παρέχει το μέγιστο
εύρος λειτουργίας έως και τα 10 μέτρα. Το ξεχωριστό
χαρακτηριστικό του είναι η λειτουργία φόρτισης καθώς
αυτό μπορεί να φορτισθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω της
θύρας USB με τη χρήση του συμπεριλαμβανομένου
καλωδίου USB. Το ποντίκι πείθει με τον κομψό και
επίπεδο σχεδιασμό του και το ελαφρύ βάρος του,
πράγμα που συμβάλει στην άνετη και εύκολη χρήση στο
χέρι. Επιπρόσθετα, το ποντίκι παρέχει πλήκτρο DPI, για
καθορισμό διαφορετικών τιμών μέχρι και 1600 dpi.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x θύρα φόρτισης USB Τύπου Micro-B
• Ψηφιακός δέκτης nano USB
• Καλώδιο φόρτισης USB 2.0 Τύπου Micro-B > USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Επαναφορτιζόμενο
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 300 mA Li-Ion (ενσωμαωμένη)
• Ένδειξη Led (μπλε) για το επίπεδο φόρτισης
• Διάρκεια λειτουργίας περίπου 50 ώρες (με πλήρη φορτισμένη μπαταρία)
• Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
• 3 λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
• 2 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης και 1 κουμπί DPI
• Ευαισθησία: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Εύρος ζώνης: 2,4 GHz, εύρος λειτουργίας έως 10 m
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 116 x 66 x 35 mm
• Βάρος: περ. 63 g
• Χρώμα: γυαλιστερό λευκό / ανθρακί

Αρ. προϊόντος 12533
EAN: 4043619125333
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ποντίκι
• Δέκτης USB
• Καλώδιο φόρτισης (μήκος περίπου 1.5 μ.)
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Funkcija:

Plug & Play

LED indikator:

battery status

Style:

Za dešnjake i ljevake

Interface
priključak:

1 x USB Tipa Micro-B, ženski
1 x USB Tipa-A, muški

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Ṧtedna načina rada:

3

Physical characteristics
Weight:

63 g

Duljina kabela:

1,5 m

Duljina:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Boja:

antracit
bijela
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