Delock Bezprzewodowa 4-przyciskowa Mysz Optyczna USB TypA 2,4 GHz - akumulatorowa
Opis
Bezprzewodowa mysz optyczna firmy Delock jest
podłączana do komputera za pomocą kompaktowego
odbiornika USB. Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz
zapewnia maksymalny zasięg działania do 10 metrów.
Wyróżniającą cechą jest funkcja ładowania za pomocą
gniazda USB przy użyciu dołączonego kabla. Mysz
zachęca elegancką i płaską konstrukcją oraz niską wagą,
co powoduje że idealnie pasuje do dłoni i jest łatwa w
użytkowaniu. Oprócz tego, mysz posiada przycisk DPI,
który pozwala na zmianę rozdzielczości, do wartości 1600
dpi.

Specyfikacja
• Złącze:
1 x USB 2.0 Typ-A męski
1 x Gniazdo ładowania USB Typ Micro-B
• Niewielkich rozmiarów odbiornik nano USB
• Kabel ładowania USB 2.0 Typ Micro-B > USB 2.0 Typ-A męski
• Akumulatorowa
• Akumulator 300 mA Li-Ion (wbudowany)
• Kontrolka LED (niebieska) oznaczająca stan ładowania
• Działanie przez ok. 50 h (przy całkowicie naładowanym akumulatorze)
• Dla osób lewo i praworęcznych
• 3 tryby oszczędzania energii
• 2 standardowe przyciski, 1 pokrętło przewijania i 1 przycisk DPI
• Czułość: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Pasmo: 2,4 GHz, zakres roboczy do 10 m
• Temperatura robocza: -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Wymiary (DxSxW): ok. 116 x 66 x 35 mm
• Waga: ok. 63 g
• Kolor: Błyszczący biały / antracyt

Numer artykułu 12533
EAN: 4043619125333
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Mac OS 10.9
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
• Mysz
• Odbiornik USB
• Kabel ładowania (długość ok. 1,5 m)
• Instrukcja obsługi
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Zdjęcia
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General
Funkcja :

Plug & Play

Wskaźnik LED:

battery status

Style:

Dla osób lewo i praworęcznych

Interface
złącze :

1 x USB Typ Micro-B żeński
1 x USB Typ-A męski

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Tryby oszczędzania energii:

3

Physical characteristics
Weight:

63 g

Długość kabla:

1,5 m

Długość:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Kolor:

antracyt
biały
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