Delock Optiskt USB Typ-A skrivbordsmus med 4 knappar 2,4
GHz trådlös - uppladdningsbar
Beskrivning
Den trådlösa skrivbordsmusen från Delock ansluter till
datorn via den kompakta USB-mottagaren. Den 2,4 GHz
trådlösa teknologin ger en maximal täckning upp till 10
meter. Den utmärkande funktionen är att den är
uppladdningsbar och kan laddas när som helst via USBporten genom att använda den medföljande USB-kabeln.
Datormusen har en elegant och platt utformning med en
låg vikt som gör att den passar bekvämt i handen och är
lätt att använda. Dessutom har datormusen en DPI-knapp
för att ställa in olika värden upp till 1600 dpi.

Specifikationer
• Anslutning:
1 x USB 2.0 Typ-A hane
1 x USB Typ Micro-B-laddningsuttag
• Kompakt nano USB-mottagare
• Laddningskabel USB 2.0 Typ Micro-B > USB 2.0 Typ-A hane
• Uppladdningsbar
• 300 mA uppladdningsbart Li-Ion-batteri (inbyggt)
• Led-indikator (blå) för att visa laddningsstatus
• Driftstid ca 50 timmar (med fulladdat batteri)
• För höger- och vänsterhänta
• 3 energisparlägen
• 2 standardknappar, 1 skrollhjul och 1 DPI-knapp
• Känslighet: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Bandbredd: 2,4 GHz, räckvidd upp till 10 m
• Driftstemperatur: -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Mått (LxBxH): ca. 116 x 66 x 35 mm
• Vikt: ca. 63 g
• Färg: blank vit / antracit

Artikelnummer 12533
EAN: 4043619125333
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
• Mus
• USB-mottagare
• Laddningskabel (längd ca 1,5 m)
• Bruksanvisning
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General
Funktion:

Plug & Play

LED indikator:

battery status

Style:

Höger- och vänsterhänta

Interface
kontakt:

1 x USB Typ Micro-B, hona
1 x USB Typ-A, hane

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Energisparlägen:

3

Physical characteristics
Weight:

63 g

Kabellängd:

1,5 m

Längd:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Färg:

antracit
vit
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