Delock Mouse optic USB Tip-A cu 4 butoane pentru desktop 2,4
GHz fără fir – reîncărcabil
Descriere scurta
Acest mouse desktop fără fir de la Delock este conectat la
computer prin intermediul receptorului USB compact.
Tehnologia wireless de 2,4 GHz oferă o gamă de operare
maximă de până la 10 metri. Caracteristica sa distinctivă
este funcția de încărcare și poate fi încărcat oricând prin
portul USB prin utilizarea cablului USB inclus. Mouse-ul
convinge cu designul său elegant și plat și greutatea sa
ușoară, motiv pentru care se potrivește confortabil în mână
și este ușor de utilizat. În plus, mouse-ul oferă un buton
DPI, pentru a seta diferite valori de până la 1600 dpi.

Specificatii
• Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A, tată
1 x port de încărcare USB Tip Micro-B
• Receptor nano USB compact
• Cablu de încărcare Tip USB 2.0 Micro-B > USB 2.0 Tip-A, tată
• Reîncărcabil
• Acumulator Li-Ion reîncărcabil de 300 mA (încorporat)
• Indicator luminos (albastru) pentru starea de încărcare
• Durata de funcționare cca. 50 de ore (cu baterie complet încărcată)
• Pentru persoane dreptace şi stângace
• 3 moduri de economisire a energiei
• 2 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
• Sensibilitate: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Lăţime de bandă: 2,4 GHz, rază de funcţionare de până la 10 m
• Temperatură în stare de funcționare: -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 116 x 66 x 35 mm
• Greutate: cca 63 g
• Culoarea: alb / antracit lucios

Nr. 12533
EAN: 4043619125333
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Mouse
• Receptor USB
• Cablu de încărcare (lungime cca 1,5 m)
• Manual de utilizare

© 2019 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.com
12533

1/3
16.07.2019

Imagini

© 2019 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.com
12533

2/3
16.07.2019

General
Function:

Plug & Play

Indicator cu LED:

battery status

Style:

Pentru persoane dreptace şi stângace

Interface
connector:

1 x USB Tip Micro-B mamă
1 x USB Tip-A, tată

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Moduri de economisire a energiei:

3

Physical characteristics
Weight:

63 g

Cable length:

1,5 m

Lungime:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Colour:

anthracite
alb
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